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Para uma nação fundada por crentes na Bíblia, os 
Estados Unidos têm percorrido um longo caminho—e, 
absolutamente, não está na direção certa.

Os peregrinos da Colônia de Plymouth, em Massachusetts, 
antes de chegarem a essas terras no fim do ano 1620, assinaram 
o Pacto do Mayflower, no qual eles proclamaram que “empreen-
deram para a Glória de Deus e os avanços da fé cristã” sua via-
gem para implantar essa colônia no Novo Mundo.

Mais de 150 anos depois, quando os delegados que repre-
sentavam as treze colônias norte-americanas proclamaram sua 
independência da Grã-Bretanha, assinaram um 
documento que contém algumas das palavras 
mais famosas já escritas: “Consideramos estas 
verdades como evidentes por si mesmas, que 
todos os homens são criados iguais, dotados 
pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que 
entre estes estão a Vida, a Liberdade e a procura 
da Felicidade” (grifo nosso).

Hoje em dia, poucas pessoas conseguem 
perceber que a Declaração de Independência, 
na verdade, foi concluída com uma oração. No 
último parágrafo, os signatários reconheceram 
que estavam “apelando para o Juiz Supremo 
do mundo pela retidão das nossas intenções” 
e embarcando em um perigoso caminho para 
construir uma nova nação “plenos de firme con-
fiança na proteção da Divina Providência” e para 
lutar para libertar-se do governo da coroa bri-
tânica.

Apesar dos esforços dos revisionistas para reescrever a his-
tória, a maioria dos pais fundadores dos Estados Unidos eram 
membros de igrejas convencionais naquela época. Eles basea-
vam suas crenças claras em declarações como estas:

“Examinei todas as religiões, e o resultado é que a Bíblia é o 
melhor livro do mundo”—John Adams

“Eu sempre disse e sempre direi que a leitura minuciosa do 
Volume Sagrado nos tornará melhores cidadãos”—Thomas 
Jefferson

“É dever de todas as nações reconhecer a providência do 
Deus Todo-Poderoso, obedecer a Sua vontade, agradecer Seus 
benefícios e humildemente implorar Sua proteção e favor”—
George Washington

Mas, nas últimas décadas, os Estados Unidos experimentaram 
mudanças profundas, e muitas das quais podem ser por causa 
das decisões da Corte Suprema do país. Em 1962, o tribunal 
proibiu a oração nas escolas. No ano seguinte, proibiu a leitura 
devocional da Bíblia em escolas públicas. Obviamente, o resul-
tado disso seria fácil de prever.

Embora a Bíblia continue sendo um best-seller perene, 

as pessoas simplesmente não a leem. Nem a metade dos 
adultos norte-americanos consegue dizer quais são os quatro 
Evangelhos. E poucos sabem o nome de dois ou três dos doze 
apóstolos. Quase a metade dos norte-americanos quase 
nunca abre uma Bíblia, e apenas um quarto a considera como a 
verdadeira Palavra de Deus. Uma grande maioria não consegue 
citar nem a metade dos Dez Mandamentos—isso certamente 
ajuda a explicar por que, como nação, os norte-americanos já 
não a obedecem!

Por isso não é de admirar que os Estados Unidos estejam se 
tornando tão rapidamente noutra Sodoma e 
Gomorra. Milhões de casais vivem juntos sem 
preocupar-se em se casar. Ao legalizar o casa-
mento homossexual, os Estados Unidos per-
verteram o próprio significado do casamento. 
Através do aborto, a nação matou dezenas de 
milhões de bebês nascituros—mais do que 
toda a população de muitos países. Nossas 
prisões estão cheias, quase superlotadas.

Estamos colhendo o que plantamos. Há mais 
de 150 anos, o presidente dos Estados Uni-
dos, Abraão Lincoln, escreveu algumas pala-
vras que descrevem, de forma notória, essa 
nação atual: “Nós temos sido os destinatários 
das mais seletas generosidades do céu . . . 
Crescemos em número, riqueza e poder como 
nenhuma outra nação jamais cresceu. Porém, 
nos esquecemos de Deus . . . Intoxicados pelo 

sucesso constante, temos nos tornado demasiadamente autos-
suficientes . . . orgulhosos demais para orar ao Deus que nos fez”.

O presidente Lincoln não teve medo de dizer o que via. E ele 
pediu que a nação voltasse para Deus: “É conveniente então nos 
humilhar diante do Poder ofendido, confessar nossos pecados 
nacionais e orar por clemência e perdão”.

Humilhar-se—confessar nossos pecados—e clamar por per-
dão. Esta é uma mensagem-chave da revista A Boa Nova e do 
nosso programa de TV Beyond Today (em inglês). Como Abraão 
Lincoln, sentimos que temos uma grande responsabilidade de 
informar ao nosso país sua situação atual.

E é por isso que defendemos firmemente a inspiração, a pre-
cisão e a autenticidade da Bíblia Sagrada. Assim, neste artigo, 
exploramos algumas dessas evidências. 

Não seja como a metade do povo norte-americano, que 
quase nunca leem a Bíblia. Leia a Palavra de Deus. Ame a Palavra 
de Deus. Viva a Palavra de Deus!

editorial

Scott Ashley 
Editor-chefe
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Rejeitando o Grande  
Presente de Deus

Benjamin Franklin, John Adams 
e Thomas Jefferson elaboram a 
Declaração de Independência, que 
termina com uma oração a Deus.
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Explorando a  
Palavra de Deus

Eu leciono doutrinas bíblicas para jovens adultos no Colégio 
Bíblico Embaixador (Ambassador Bible College) em nossa 
sede em Ohio. Um dos tópicos que abordo a cada ano é a 
verdade sobre a Bíblia como a Palavra de Deus. Nós analisa-

mos esta questão: A Bíblia é o que diz ser, ou seja, a revelação do Deus 
Criador e um livro que contém a suprema verdade e no qual podemos 
apostar nossas vidas? É gratificante levar os estudantes através das pro-
vas que nos garantem a confiabilidade da Bíblia.

É lamentável ter que dizer que esse tópico da aula é muito necessário 
porque a Bíblia tem sido atacada por céticos e críticos ao longo dos 
tempos. Um imperador romano tentou apagar todos os vestígios das 
Escrituras em sua época. No entanto, nunca conseguiram destruí-la. 
Ela sobreviveu a todas as tentativas de descrédito, depreciação e escár-
nio. Sem dúvida, é verdadeiramente uma alegria ensinar aos jovens 
que eles podem contar com esse livro como fonte inspirada e guia 
para a vida.

Tem sido uma ironia divertida ler alguns artigos recentes que des-
crevem o recém-inaugurado Museu da Bíblia em Washington D.C. Os 
críticos e os céticos da Bíblia parecem ter medo de qualquer esforço 
que busque estabelecer valor à Bíblia para as mentes modernas. Parece 
que quanto mais eles atacam, ridicularizam e denigrem a autoridade 
da perene Palavra de Deus, mais resiliente ela se revela ser.

O novo museu tem tecnologia de ponta, ao custo de meio bilhão de 
dólares, e tem como parte de sua missão de “convidar todas as pessoas 
a se envolverem com a história, a narrativa e o impacto da Bíblia”. Esta 
é uma revisão de sua missão original, estabelecida em 2010, que era 
“inspirar confiança na absoluta autoridade e veracidade da Bíblia”.

Os visitantes do Museu da Bíblia verão nessa exposição como os 
idealizadores confirmaram sua missão original: “confiança na abso-
luta autoridade e veracidade da Bíblia”. Qualquer um que visite o 

museu será exposto ao texto das Escrituras e podem vislumbrar não 
apenas com confiança, mas também com uma nova familiaridade 
com a Bíblia.

O tema da arqueologia bíblica

Um recente artigo no site da revista Science foi bastante crítico com 
o museu, como se poderia prever pelo título: “O Museu da Bíblia Pode 
Retificar os Pecados do Passado?”. Além de questionar a integridade 
dos proprietários e dos funcionários do museu, e até os próprios 
artefatos, o autor citou um arqueólogo dizendo que se “a arqueologia 
for usada como meio para provar a historicidade e precisão do texto 
bíblico, isso é extremamente problemático” (Lizzie Wade, 16 de 
outubro de 2017).

No entanto, à medida que o museu estava sendo construído, a 
revista Biblical Archeology Review publicou, pela Universidade de Pur-
due, dois artigos do historiador Lawrence Mykytiuk, demonstrando 
que a arqueologia é uma prova viável da historicidade e precisão do 
texto bíblico.

O primeiro artigo, na edição de março a abril de 2014, foi intitulado 
“Estudo Arqueológico Comprova Veracidade de Cinquenta Persona-
gens Bíblicos”. O artigo seguinte, edição de maio a junho de 2017, foi 
intitulado “Estudo Arqueológico Comprova Mais Três Personagens 
Bíblicos” e, nesse ínterim, outros três personagens mencionadas na 
Bíblia foram confirmados por descobertas arqueológicas.

Ambos os artigos descrevem os artefatos ou inscrições descobertos 
por estudiosos que comprovam a existência dessas pessoas 
mencionadas no texto bíblico. E isso inclui reis israelitas, monarcas da 
Mesopotâmia e vários outros personagens menos conhecidos—tudo 
confirmado por artefatos que estavam no lugar certo e na época certa, 
conforme são apresentados nas Escrituras.

A abertura de um museu da Bíblia na capital dos Estados Unidos tem atraído muitas críticas  
dos céticos da Bíblia. O que os crescentes ataques à Bíblia dizem sobre os valores da  

cultura moderna e o estilo de vida dedicado a Deus?  por Darris McNeely
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Alguns confirmam de forma notável a história bíblica (ver “Um Tes-
temunho Surpreendente da Tabuleta de Argila”).

Na verdade, várias exposições no Museu da Bíblia mostram evidên-
cias arqueológicas que confirmam a história bíblica da ocupação da 
Terra Santa pelos israelitas. As evidências de cidades construídas pelos 
israelitas durante a monarquia unificada sob o rei Davi, como Khirbet 
Qeiyafa, são apresentadas pela exposição provida pela Autoridade de 
Antiguidades de Israel. Essa antiga cidade foi escavada perto do local 
do encontro de Davi com Golias e suas resistentes fortificações a pro-
tegeram de conflitos durante anos ao longo da fronteira entre Israel e 
a Filístia.

As conexões do Museu da Bíblia com a arqueologia israelense pro-
porcionam aos visitantes uma exposição básica do conhecimento e da 
pesquisa que esclarece a história bíblica e confirma a verdade histórica 
de seu registro. E essa é uma contramedida eficaz contra os crescentes 
ataques seculares de hoje contra Deus e Sua Palavra sagrada.

O medo da influência da Bíblia no debate nacional
A proximidade com a sede do poder político norte-americano 

motivou um escritor a publicar um artigo no site do jornal liberal 
britânico The Guardian, onde ele expressava seu medo: “Esse edifício 
poderia representar a saída para os evangélicos dos Estados Unidos. 
Eu posso assegurar que esse museu se tornará uma plataforma de 
convocação para o ativismo cristão conservador” (citado por David 
Smith, “Por Dentro do Enorme e Controverso Museu da Bíblia de 
Meio Bilhão de Dólares”, 16 de outubro de 2017).

No passado, o cristianismo evangélico norte-americano era uma 
voz influente na política dos Estados Unidos. E foi a força motriz 
por trás do movimento Maioria Moral da década de 1980, o qual 
teve um papel relevante na eleição de Ronald Reagan à presidência. 
Sua influência política diminuiu nos últimos anos, uma vez que os 
Estados Unidos têm se dirigido numa direção cada vez mais secular.

Certamente, podemos esperar que aqueles que vão de encontro 
à influência judaico-cristã na sociedade são contra um Museu da 
Bíblia de meio bilhão de dólares. Mas, sem dúvida, essa experiência 
multimídia atrairá milhões de visitantes. E aqueles que reservem um 
tempo para examinar suas centenas de exposições provavelmente 
desenvolverá um apreço mais profundo pela Bíblia como um livro 
que moldou drasticamente a história, as nações e a vida das pessoas.

A Bíblia é um livro único que contém muitas declarações diretas 
quanto à sua autenticidade como a revelação autorizada do Deus 
Criador do universo. E contém profunda compreensão e sabedo-
ria sobre muitos aspectos da vida. A Bíblia sozinha revela a verdade 
sobre Deus e Seu propósito para criar a vida humana. Somente em 
suas páginas podemos encontrar respostas verdadeiras às nossas per-
guntas sobre Deus, quem e o que é o homem e qual o propósito da 
vida humana.

E ainda o mais importante, ela fornece guia e direção sobre como 
devemos viver. Portanto, não deve ser surpreendente que a inau-
guração de um museu dedicado a contar sua história, incentivar o 
interesse e o questionamento acerca dela venha atrair tantos artigos 
céticos da mídia moderna.

Estranhas acusações de ocultação de objetivos
Observe outro comentário no artigo do The Guardian sobre um 

ateu que tem como objetivo direto questionar a missão do museu. Ele 
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Alguns anos atrás, eu estava visitando o famoso Mu-
seu de Pérgamo em Berlim, que contém muitos ar-

tefatos escavados das ruínas da antiga Babilônia. Meu 
guia alemão apontou para uma tabuleta de argila com 
textos cuneiformes. Ao lado dela, escrito em alemão, 
havia uma explicação do texto, que mencionava um 
dos últimos reis de Judá, Joaquim, também conhecido 
como Jeconias.

Durante o seu reinado, de acordo com as Escrituras, o 
rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou e saqueou Jeru-
salém, levando como prisioneiros Joaquim e a maioria 
dos nobres de Jerusalém para a Babilônia. Poucos anos 
depois, Jerusalém foi destruída (2 Reis 24:8-25; 25:1-11).

Após quase quatro décadas de prisão na Babilônia, 
Joaquim foi libertado pelo filho e sucessor de Nabuco-
donosor, Evil-Merodaque (ou Amel-Marduque), o qual 
lhe deu uma posição de honra na corte babilônica. “E, 
quanto à sua subsistência, esta lhe foi dada de contínuo 
pelo rei, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias 
da sua vida” (2 Reis 25:30).

O que continha nessa tabuleta em exibição no Museu 
de Pérgamo em Berlim? Continha uma lista de compra 
de dois mil e quinhentos anos atrás para a casa do 
rei Joaquim, mencionando-o pelo nome e listando a 
comida fornecida pelo rei babilônico que lhe conferiu 
honrarias! 

Ali, entre centenas de outros artefatos do museu, ha-
via uma história viva, provando mais uma vez que a his-
tória bíblica é uma história real! E esse é apenas um dos 
muitos exemplos existentes. E quantos artefatos, que 
corroboram mais o registro bíblico, ainda estão esperan-
do ser desenterrados nas terras da Bíblia?

Os céticos apontarão para a falta de provas difíceis de 
personagens como Moisés ou Abraão como evidência 
para sustentar sua crença pessoal de que a Bíblia não é 
verdade. No entanto, precisamos entender que a ausên-
cia de prova não é prova de inexistência. E o que dizer 
da possibilidade de haver evidências materiais dentro 
de antigas bibliotecas, que ainda não foram descobertas 
ou outros depósitos de objetos e registros dessa época, 
que, quando descobertos e analisados corretamente, 
vão fornecer informações adicionais desse período e 
novamente vão confirmar que o registro bíblico é ver-
dadeiro? E é por tudo isso que eu considero um absurdo 
as críticas e os ataques ao Museu da Bíblia.
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cita Nick Fish, diretor do programa nacional de um grupo ateu que 
promove a separação rigorosa entre igreja e Estado, dizendo: “Como 
muitos desses ‘museus religiosos’, a tendência é revestir evangelismo 
e o dogma com um verniz acadêmico para transparecer um manto 
imerecido de neutralidade”.

Um “manto imerecido de neutralidade”? Isso é muito pouco pro-
vável! Patrocinar um museu dedicado à Bíblia, por si mesmo, é uma 
afirmação do objetivo. E as pessoas por trás disso são conhecidas 
por acreditar no valor e na autenticidade da Bíblia. Qualquer um 
que aceite e acredite na Bíblia é alguém com um “dogma”, o que, por 
definição, se trata de um conjunto de princípios enraizados em uma 
autoridade considerada verdadeira.

Absolutamente, não parece haver nenhuma tentativa de “cobrir” a 
intenção do museu. As pessoas que puseram meio bilhão de dólares 
do próprio dinheiro nessa empreitada não podem nunca ser acusadas 
de serem neutras. Eles assumem suas crenças. Elas não são neutras, 
e qualquer pessoa que resolva visitar o museu entenderá isso clara-
mente antes mesmo de entrar pela porta do edifício.

Uma nação dividida e rebelde precisa da Bíblia—e 
prestar atenção nela

Infelizmente, fiquei impressionado com o aparente medo manifes-
tado pelos autores e os citados dos artigos acima referidos. Eles pare-
cem temer a existência da religião—de pessoas que têm fé em Deus e 
na Bíblia—especialmente quando se trata da esfera de governo.

Será que os norte-americanos que não têm crenças ou que são 
contra a manifestação de fé temem o ressurgimento de uma “maioria 
moral”—como a presença evangélica na política e na cultura  
norte-americana?

O que os norte-americanos devem temer é o julgamento de Deus 
em uma nação que foi estabelecida e fundada por homens e mulhe-
res que acreditavam na Bíblia e no Deus que ela revela. Os Estados 
Unidos colocam o nome de Deus e citações da Bíblia em sua moeda, 
seus selos e em muitos edifícios públicos de sua capital. Os Estados 
Unidos tem invocado o nome e as bênçãos desse Deus. No entanto, 
seu estado atual de coisas não reflete os ensinamentos de Jesus Cristo 
de Nazaré.

O que os norte-americanos deveriam temer é o julgamento de 
Deus a um povo que tem usado Seu nome em vão e não conseguiu 
cumprir seu chamado para ser uma luz para o mundo. Nas paredes 
do memorial do presidente Thomas Jefferson estão escritas estas 

palavras de advertência: “Deus nos deu vida e nos libertou. Será que 
as liberdades de uma nação podem continuar garantidas quando se 
afasta da convicção de que essas liberdades são um presente de Deus? 
. . . Eu temo pelo meu país quando reflito que Deus é justo, e que a Sua 
justiça não pode dormitar para sempre”.

O que os norte-americanos deveriam temer é o julgamento de 
Deus invocado por Abraham Lincoln e colocado nas paredes de seu 
memorial: “Todos os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos”. 
Quando um povo invoca a Deus para abençoar seus esforços e não 
vive sua vida pela Palavra de Deus, os julgamentos de Deus, pro-
feridos por Seus profetas, estão sobre sua cabeça. Estamos em um 
momento da história norte-americana onde já passou da hora de 
prestar atenção às palavras dos profetas bíblicos. O juízo de Deus 
persiste sobre essa nação.

Vemos claramente que os Estados Unidos é um país dividido. Ele 
está dividido na política, interna e externa, nos impostos, na redis-
tribuição de riquezas, nas questões de gênero e ainda em muito mais 
coisas. Agora alguns estão dizendo que a república nunca conse-
guiu enxergar essa fissura, nem mesmo nos dias que antecederam à 
Guerra Civil Americana.

O que está realmente em jogo nessa guerra cultural é a própria 
identidade da nação e seu propósito no mundo. Nenhuma pessoa, 
religião, partido político ou líder renomado conseguiu se levantar e 
tomar alguma ação importante para corrigir o declínio que a nação 
tem experimentado nos últimos anos. A eleição do presidente Trump 
em novembro de 2016 e seu desejo declarado de ‘tornar a América 
grande outra vez’ não conseguiu reunir as pessoas em torno de uma 
causa comum. Como vimos nos últimos números de A Boa Nova, 
essa divisão está afetando o papel de liderança dos Estados Unidos 
no mundo.

Certamente, ninguém pode negar o valor e a ajuda de um museu 
dedicado à Bíblia, pois isso é muito importante para todos nós apro-
fundarmos no conhecimento da própria Bíblia—para ler o que ela 
diz e viver por suas palavras. A Escritura contém comentários agudos 
sobre os problemas dos Estados Unidos, inclusive sobre uma falsa 
religião que tem pouca semelhança com os verdadeiros ensinamen-
tos encontrados na Bíblia.

E, enquanto aplaudimos esse esforço para destacar a importância 
da Bíblia, também continuaremos a mostrar que Deus revela qual é 
o verdadeiro culto e a verdadeira religião. Desejamos que esse museu 
destaque não só a precisão histórica e a confiabilidade da Bíblia,  
mas que também mostre as verdades fundamentais dela—verdades 
sobre as quais qualquer fé, qualquer igreja e qualquer nação devem 
ser edificadas.

Está escrito!
Ao fim de todo o debate e discussão, cada um de nós deve experi-

mentar as verdades da Bíblia e então escolher viver por toda palavra 
contida em suas páginas.

Jesus Cristo, a Palavra viva de Deus, mostrou o valor das Escrituras 
como uma chave para lidar com as tentações da vida em Seu con-
fronto direto com Satanás, o diabo. Mateus 4 e Lucas 4 rememoram 
um confronto monumental entre Jesus e Satanás acerca de quem 
seria adorado, Deus ou o diabo. Satanás confrontou Jesus com três 
provas: a fome, o orgulho da vida e o poder.

Por três vezes, Jesus enfrentou as tentações do diabo com as Escri-
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O Museu da Bíblia tem um cenário de parte da aldeia de Nazaré, semelhante ao que poderia 
ter sido na Galileia do primeiro século.
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turas. “Está escrito”, Jesus respondia, enquanto citava as Escrituras 
que não só fortaleceram Sua determinação de resistir ao demônio 
como também repreendeu e anulou o poder desse arcanjo caído. Na 
terceira tentação, Jesus acrescentou: “Vai-te, Satanás!”. E com esta 
ordem “o Diabo O deixou” (Mateus 4:10-11).

A cultura de hoje tem bebido do espírito do ceticismo, evidenciado 
aqui por Satanás. O diabo procurou minar a fé de Cristo com uma 
pequena palavra de duas letras: Se. Cristo resistiu e superou todas 
as dúvidas quanto ao uso das Escrituras. E essas Escrituras são as 
mesmas disponíveis hoje para qualquer um de nós. Ademais, não 
podemos esperar resistir à cultura satânica deste mundo sem um pro-
fundo conhecimento, respeito e aplicação da Bíblia.

Você pode usar as ferramentas que disponibilizamos gratuitamente 
na revista A Boa Nova, no site e nos guias de estudo bíblicos gratuitos 
para ajudá-lo a ter confiança na Bíblia como a Palavra revelada de 
Deus! BN

A Bíblia ensina que o arrependimento do pecado com 
fé em Jesus Cristo é o único caminho para a salvação 
e para a vida eterna. Ela mostra ao apóstolo Pedro 
proclamando ousadamente que a salvação somente é 

possível por meio do nome de Jesus Cristo (Atos 4:10, 12).
Além disso, a Bíblia registra que o próprio Jesus disse isso: “Eu 

sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo” e “Eu sou o 
caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por 
mim” (João 10:9; 14:6. ARA).

Podemos confirmar na legitimidade desse testemunho? Obvia-
mente, o Novo Testamento teve como base o Antigo Testamen-
to—e confirma muito do que foi proclamado no Antigo Testa-
mento. Mas como podemos saber se esse testemunho de toda 
a Bíblia é verdadeiro? Quais são as razões para acreditar que a 
Bíblia é a Palavra de Deus, como ela afirma ser? Particularmente, 
nosso relacionamento pessoal com Deus, quando O buscamos e  
O seguimos, pode servir como uma forte, mas subjetiva, evi-
dência. No entanto, também existem diversas outras áreas de 
evidências objetivas.

Entre as inúmeras provas objetivas estão o cumprimento da 
profecia bíblica, a precisão científica da Bíblia e a confirmação 
da narrativa bíblica pela arqueologia.

• O cumprimento das profecias: uma das razões mais pode-
rosas e convincentes para crer na Bíblia é que Deus previu com 
precisão o futuro ao longo da história. O próprio Deus ofereceu 
isso como prova definitiva de Sua soberania, dizendo através do 
profeta Isaías: “Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim; 
que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as 
coisas que ainda não sucederam” (Isaías 46:9-10).

Entre essas evidências, estão as profecias detalhadas do livro 
de Daniel sobre o surgimento e a queda de impérios mundiais, 
que foram cumpridas nos mínimos e incríveis detalhes ao longo 
dos séculos. Você pode ler sobre o cumprimento dessas e mui-
tas outras profecias surpreendentes em nosso guia de estudo 
bíblico gratuito O Oriente Médio na Profecia Bíblica.

Além disso, Jesus de Nazaré cumpriu dezenas de profecias 
muito específicas quando Ele veio como o Messias na carne. Es-
sas profecias foram escritas por vários autores no decorrer de 
milhares de anos que antecederam Sua vida humana. Uma lista 
do cumprimento das profecias sobre Jesus pode ser encontrada 

em nosso guia de estudo bíblico gratuito A Verdadeira História 
de Jesus Cristo.

Ao longo da história dos personagens da antiga Israel, Deus, 
repetidamente, previa seu futuro e fazia com que acontecesse. 
Você pode encontrar mais informações sobre a interação de 
Deus com eles e promessas sobre eles em nossos guias de es-
tudo bíblicos gratuitos O Oriente Médio na Profecia Bíblica e Os 
Estados Unidos e a Inglaterra na Profecia Bíblica.

• A comprovação científica: Outra razão para confiar na Bíblia 
é a formidável exatidão do que ela diz à luz da ciência, apesar 
de ter sido escrita milhares de anos antes dessas descobertas 
modernas.

Por exemplo, o artigo “Deus e a Astronomia” em nossa edi-
ção de Março - Abril de 2017 explica a coerência da Bíblia com 
as descobertas da astronomia muito antes de virem à tona para 
nós, incluindo a origem do universo, a forma esférica da Terra 
e o fato de nosso planeta estar suspenso no espaço. Enquanto 
outras religiões antigas tinham muitos mitos e declarações in-
corretas sobre o universo, a Bíblia já era extremamente precisa 
nesse caso.

• A corroboração da História: Também é importante no-
tar que a história e a arqueologia apoiam consistentemente o 
registro bíblico. A lista de pessoas, lugares e eventos da Bíblia 
que foram verificados pela arqueologia nos tempos modernos 
é muitíssimo surpreendente (veja as listas nas páginas 12 e 13 
desta questão).

Nenhum outro livro religioso chega perto da Bíblia em sua 
precisão científica e histórica, ou contém essa quantidade imen-
sa de profecias cumpridas.

Diante do peso das evidências que sustentam a Bíblia como a 
Palavra de Deus, nós podemos sim confiar no que ela diz a res-
peito de como viver nossas vidas, como ter um relacionamento 
com Deus e como receber a vida eterna. A Bíblia indica clara-
mente que o arrependimento com fé em Jesus Cristo é o único 
meio de receber a salvação. E é assim que podemos saber que o 
cristianismo é, sem dúvida, a única religião verdadeira.

Para saber mais sobre as provas da autenticidade e confiabili-
dade da Bíblia, não deixe de solicitar ou baixar o nosso guia de 
estudo gratuito A Bíblia Merece Confiança?

—Steven Britt

              PARA SABER MAIS

Podemos realmente acreditar e confiar na Bíblia? Preparamos um 
guia de estudo detalhado e esclarecedor, que lhe dá as respostas 
da história e de várias áreas da ciência. Baixe ou solicite sua cópia 
gratuita de “A Bíblia Merece Confiança?”.

http://portugues.ucg.org/estudos

Podemos Confiar na Bíblia, Quando Ela  
Diz que Cristo é o Único Caminho?
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Eu e Darris McNeely, o escritor e apresentador do programa 
Beyond Today (em inglês ou espanhol), visitamos o novo Mu-

seu da Bíblia em Washington D.C., logo após uma semana de 
sua inauguração—e ficamos muito impressionados com a qua-
lidade das exposições e o tamanho e o luxo do museu. Ele ocupa 
oito grandes andares do prédio e está situado muito perto do 
parque National Mall (abrange as áreas que pertencem ao West 
Potomac Park e ao Constitution Gardens, e quase toda a área 
entre o Lincoln Memorial e o Capitólio dos Estados Unidos) e dos 
Museus Smithsonian (situados na Esplanada Nacional, precisa-
mente entre o Monumento a Washington e o Capitólio, consti-
tuem um complexo cultural e científico que abriga 18 museus, 
várias galerias e o Zoológico Nacional do Smithsonian).

O museu representa muito bem a história das Escrituras, que 
são consideradas sagradas pelas religiões judaicas e cristãs. 
Muitas telas contêm manuscritos antigos, Bíblias, pergaminhos 
e fragmentos da Palavra de Deus.

As exposições incluem uma série de vídeos que retratam a 
história da Bíblia hebraica ou Antigo Testamento, a história do 
Novo Testamento e a vida de vários autores bíblicos. E tudo rea-
lizado de forma muito profissional e que transmitem uma sen-
sação de honra à Palavra de Deus. Há também muitos teatros 
e exibições em vídeo que ilustram muito bem as histórias e os 
temas da Bíblia. Ali também há diversos restaurantes e lancho-
netes para você poder recarregar as energias—pois ver tudo o 
que tem no museu pode levar de dez horas a um dia, ou mais!

Exposições de imenso e inestimável valor
Aqui estão alguns destaques positivos do que você vai encon-

trar nesse museu:
A contribuição da Autoridade de Antiguidades de Israel trou-

xe muitos benefícios para o museu. Pois isso permitiu que os ar-
tefatos originais dos tempos bíblicos fossem exibidos, e alguns 
até mesmo dos tempos da antiga Israel, no século XII AEC (a.C.).

Os fragmentos originais dos Pergaminhos do Mar Morto de-
monstram a precisão das Escrituras como foi transmitida para 
nós hoje em dia. As cópias fiéis e reproduções complementares 
de muitas peças dos pergaminhos de Qumran podem ser estu-
dadas e examinadas.

Os visitantes podem caminhar pela réplica da cidade de Na-
zaré do primeiro século, onde há inclusive uma sinagoga com 
personagens vestidos com roupas da época e conversando ani-
madamente. Há um destaque especial à importância do sábado, 
ressaltando que Jesus, Seus discípulos e a Igreja primitiva ob-
servavam o sábado do sétimo dia. (Pois, somente no século IV 
é que o imperador romano Constantino forçou a mudança do 
sábado, ordenando que as pessoas trabalhassem no sábado, o 
sétimo dia da semana, e descansassem no domingo, o primeiro 
dia da semana).

As evidências arqueológicas e extrabíblicas de personagens 
da Bíblia estão em exibição—mostrando que essas pessoas real-
mente existiram apesar das afirmações contrárias dos céticos.  
E as evidências da vida do rei Davi e seu reinado compõem uma 
das melhores partes dessa exposição. 

Os visitantes ficarão surpresos ao lembrar-se de que muitas 
músicas, até as mais recentes, foram inspiradas nas Escrituras.  
E, mais adiante, há uma exposição que mostra como grande par-

te de nosso mundo cinematográfico contém temas bíblicos. A 
Bíblia teve um grande impacto na cultura ocidental.

A entrada no museu é gratuita, mas eles aceitam doações de 
bom grado. Entretanto, há cobrança de ingresso para se visitar 
algumas exposições especiais. Um desses itens é um simulador 
de movimento (como aqueles dos parques temáticos) de um 
passeio a cavalo—com as subidas e descidas a galope e voltas 
em movimento—por todos os edifícios e monumentos da capi-
tal dos Estados Unidos, onde há menções das Escrituras. Depois, 
ao refletir em tudo isso, você percebe que não restam dúvidas 
sobre a base e a herança religiosa dos Estados Unidos. E, em seu 
núcleo está a crença fundamental no Deus Criador da Bíblia! Ele 
se encontra enaltecido em toda a cidade—para a tristeza de 
muitos descrentes.

O museu realizou um bom trabalho no processo de fusão da 
ciência e da Bíblia. Certamente, as duas são compatíveis e não 
mutuamente excludentes. Grande parte da ciência demostra 
que ela foi enraizada em uma visão do mundo das Escrituras 
e, quando comparada corretamente, a Bíblia e a ciência estão  
em sincronia.

Alguns aspectos negativos
Realmente não há muito que se pode dizer contra o museu. 

Mas aqui estão alguns pontos para se tomar nota:
Há uma exibição estranha, e talvez desnecessária, sobre a in-

fluência da Bíblia na moda moderna. Honestamente, isso me 
pareceu fora de contexto.

No saguão e nas galerias inferiores, várias exposições e exi-
bições não estão diretamente relacionadas à formação, ao con-
teúdo ou ao impacto geral da Bíblia porque, na verdade, se re-
ferem a tradições extrabíblicas. Estes incluem “As Estações das 
Cruzes” de Gib Singleton, “O Natal Iluminado” da Biblioteca Es-
tadual da Baviera e reproduções de arte e livros da Biblioteca 
do Vaticano. Seria preferível ver ensinamentos e tradições bíbli-
cas verdadeiras apresentadas em vez de tradições e conceitos 
que se desenvolveram depois que a Bíblia foi escrita, muitas das 
quais são contrárias às Escrituras, como as celebrações do Natal 
e a doutrina da Trindade.

Outra vantagem—não há imagens de Jesus
Uma das principais críticas feitas contra o Museu da Bíblia foi 

justamente a falta de imagens de Jesus. E é verdade—não há 
retratos ou estátuas gigantes de Jesus, ou algo correspondente, 
ou vitrais ou peças de arte clássicas. E eu fiquei realmente muito 
feliz com isso!

Por quê? Por um lado, retratos devocionais e estátuas de Jesus 

Uma Visita ao Novo Museu da Bíblia

(continua na página 13)

A contribuição da Autoridade de Anti-
guidades de Israel trouxe muitos bene-
fícios para o museu. Pois isso permitiu 
que os artefatos originais dos tempos 
bíblicos fossem exibidos.
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A Bíblia foi escrita durante vários séculos e por dezenas de 
autores, que viveram em três continentes. Suas páginas 
registram milhares de detalhes, inclusive pessoas, lugares, 

eventos, costumes, datas e características geográficas.
Apesar de a arqueologia—o estudo do material remanescente de 

povos e culturas antigas—pode revelar muitas coisas, ela tem seus 
limites. Nas terras da Bíblia, por exemplo, há milhares de sítios 
arqueológicos antigos conhecidos que nunca foram escavados.  
E aqueles que foram descobertos, somente um a cinco por cento foi 
escavado, mesmo depois de décadas de estudo e escavação. Assim, 
muita coisa permanece enterrada e ainda por descobrir.

Além disso, como era de se esperar, muitos vestígios do mundo 
antigo simplesmente não sobreviveram. Qualquer material que pode 
decompor-se já sofreu o efeito da deterioração (com raras exce-
ções, como alguns materiais deteriorados encontrados em climas 
de deserto, extremamente seco). Devido a isso, artefatos de tecido, 
madeira, couro, osso, pergaminho e papiro são raros.

Normalmente, o que poderia ser reutilizado já foi reutilizado.  
E os objetos de valor não foram deixados lá para serem enterrados 
debaixo do acúmulo de poeira e detritos, mas foram guardados com 
mais segurança e transmitidos a outros. Nos palácios, templos e casas 
ricas, onde os artigos mais importantes estariam, foram conservados, 
restando muito pouco para ser encontrado mais tarde. Novas cons-
truções em cidades antigas costumavam ser feitas em cima das demo-
lições da construção anterior e, às vezes, essas demolições removiam 
algo que restasse da construção anterior.

Sabe-se também que muitas ou pelo menos a maioria das cidades 
e vilas do Oriente Médio foram destruídas pelo fogo por causa 
de terremotos ou guerras. Muitas vezes, os invasores saqueavam 
ou, deliberadamente, destruíam os objetos de valor nas áreas que 
conquistavam.

Portanto, o resultado final disso é que os restos de materiais que 
temos dos tempos bíblicos, e que podem testemunhar a veracidade 
da Bíblia, são relativamente raros. Apenas uma fração ínfima dos 

vestígios da antiguidade tem sido recuperada e, muito ainda menos, 
estudada e analisada.

As opiniões distorcidas dos críticos sobre a Bíblia

Diante de tal escassez, os críticos da Bíblia miram na falta de 
evidências para argumentar que isso significa ausência de evidên-
cias—isto é, porque como a evidência ainda não foi encontrada para 
apoiar partes da Bíblia, isso constitui uma evidência de que os eventos  
nunca aconteceram.

Esse tipo de raciocínio, obviamente, é totalmente falho. Somente 
porque uma evidência ainda não foi encontrada não significa que não 
existem ou nunca existiram evidências. Mas isso não impede críti-
cos, como o escritor e “ateu evangélico” Richard Dawkins, de fazerem 
determinados comentários sobre a Bíblia, como neste caso, acerca 
dos Evangelhos:

“Os evangelhos não são relatos confiáveis sobre o que aconteceu 
na história do mundo real. Todos foram escritos muito depois da 
morte de Jesus . . . Ninguém sabe quem foram os quatro evangelistas, 
mas é quase certo que eles nunca conheceram a Jesus pessoalmente. 
Boa parte do que escreveram não representava de maneira nenhuma 
uma tentativa honesta de registrar a história” (Deus, Um Delírio,  
2006, p. 95). 

Do mesmo modo, o falecido ateu Christopher Hitchens escreveu 
o seguinte sobre os primeiros livros da Bíblia: “Muito antes de a 
pesquisa moderna, as difíceis traduções e as escavações terem nos 
iluminado, as pessoas pensavam que já podiam ver que a ‘revelação’ 
no Sinai e o resto do Pentateuco eram uma ficção mal realizada, 
concebida bem depois dos não acontecimentos, que não consegue 
descrever convincentemente ou mesmo de forma plausível” (Deus 
não é Grande: Como a Religião Envenena Tudo, 2007, página 104).

É notadamente interessante que Hitchens afirma que essas “esca-
vações” (provavelmente se referindo a escavações arqueológicas) 
“terem nos iluminado”—embora ele acredite que essas descobertas 
arqueológicas realmente apoiem seu argumento de que a Bíblia é um 

Existem evidências claras de que a Bíblia é realmente um relato verdadeiro de pessoas, lugares e 
eventos reais registrados séculos atrás e preservados para nós hoje. Quais são essas evidências?

por Scott Ashley

Temos Motivos Para Crer 

na Bíblia?
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registro de “não acontecimentos” ou coisas que nunca aconteceram. 
Na realidade, nada poderia estar mais longe da verdade!

Poucas pessoas têm conhecimento de que os escritos do historiador 
judeu Flávio Josefo e vários historiadores romanos e funcionários do 
governo dos séculos primeiro e segundo debatem especificamente 
sobre Jesus Cristo, João Batista, o meio irmão de Jesus, Tiago,  
vários líderes judeus e romanos e as crenças básicas da Igreja  
de Deus primitiva.

E isso é muito relevante se, como diz Dawkins, “os evangelhos não 
são relatos confiáveis sobre o que aconteceu” e “não representava 
de maneira nenhuma uma tentativa honesta de registrar a história”. 
Então, Dawkins está sugerindo que esses antigos e renomados 
historiadores também tinham inventado suas histórias?

O que realmente diz as evidências?

Ao contrário dos escritos supostamente “sagrados” de outras 
religiões, a Bíblia está arraigada na história real. Ela trata de 
pessoas reais, lugares reais e eventos reais. E essa história pode ser 
verificada por meio da arqueologia, como também por registros  
históricos independentes.

Artefatos como estátuas, inscrições, selos, moedas e tabuletas de 
argila dos arquivos confirmam a existência de dezenas de indivíduos 
mencionados na Bíblia (ver “A Arqueologia Comprova a Existência de 
Determinados Personagens Bíblicos? na página 12).

Como alguém que estudou arqueologia por muitos anos (participei 
de minha primeira escavação arqueológica aos treze anos de idade), 
eu sei o que a arqueologia revela sobre a Palavra de Deus. Eu também 
passei muitos dias em museus que abrigam as melhores coleções de 
artefatos relacionados à Bíblia no mundo, viajei muitas vezes para as 
terras bíblicas, visitei as escavações da maioria dos principais sítios 
arqueológicos referidos nas Escrituras e encontrei muitos arqueólo-
gos renomados que ainda hoje trabalham na área.

Uma e outra vez, eu fui testemunha de evidências que confirmam o 
que o prolífico escritor Erwin Lutzer declara em sua obra Sete Razões 
Para Confiar na Bíblia: “Todos os meses ocorrem novas descobertas 
arqueológicas . . . Nossa compreensão da vida e da época bíblica tem 
aumentado ano após ano. E também a nossa confiança de que a Bíblia 
é um livro radicado no solo da história do Oriente Médio, e seus rela-
tos têm as marcas da credibilidade. A geografia da Bíblia, a cronologia 
e sua descrição acerca da ascensão e queda dos impérios estão em 
conformidade com os dados da história secular” (1998, página 74).

Uma viagem esclarecedora à Grécia

Eu tive o privilégio de ver uma dessas típicas evidências em uma 
recente viagem à Grécia. Pois, não é todo o dia que você se depara 
com evidências concretas da autenticidade de indivíduos e eventos 
específicos mencionados nas páginas da Bíblia, mas eu consegui ver 
várias vezes nessa viagem.

Eu tive a oportunidade de ver as evidências de grandes personagens 
do mundo antigo mencionadas na Bíblia, como o imperador romano 
César Augusto (27 AEC a 14 EC), este era o imperador quando Jesus 
Cristo nasceu (Lucas 2:1-6). Eu vi bustos bem preservados dele em 
vários museus, o que não é surpresa porque tanto Grécia quanto a 
Terra Santa faziam parte do Império Romano durante seu reinado.

Outro grande personagem em que vi retratado em vários bustos 
foi Alexander, o Grande. Embora não seja diretamente mencionado 

na Bíblia, ele foi prenunciado expressamente na profecia bíblica. Ele 
era o “chifre notável” e o “primeiro rei” em uma visão registrada no 
oitavo capítulo de Daniel sobre um bode que simbolizava o Império 
Greco-Macedônio que, sob sua liderança, venceu o Império Persa e 
governou a maior parte do mundo conhecido de sua época (versícu-
los 5-7, 21). Alexandre é uma das várias figuras notáveis cujo papel 
histórico e futuro foi predito na Bíblia com antecedência.

Enquanto esses críticos da Bíblia argumentam que é fácil inserir 
personagens tão notáveis em uma narrativa falsa, como eles afirmam 
que os escritores bíblicos fizeram, certamente é muito mais difícil 
argumentar que um funcionário de baixo escalão de governo, men-
cionado numa passagem na Bíblia, é parte de uma história fabricada 
quando uma inscrição com o nome dessa pessoa é encontrada exata-
mente no lugar certo e na época certa da história!

Um desses indivíduos é “Erasto, administrador da cidade” de 
Corinto, mencionado na passagem de Romanos 16:23 (NVI), aonde 
o apóstolo Paulo envia cumprimentos dos cristãos em Roma a vários 
membros da Igreja em Corinto.

Em 1929, os arqueólogos que escavavam uma área pavimentada 
perto do teatro de Corinto descobriram uma grande inscrição que 
dizia: “Erasto, em troca de sua edilidade, assentou [o pavimento] às 
suas próprias custas”. Um edil era um adminstrador responsável pelos 
edifícios públicos, ruas, mercados e atividades afins—ou seja, um 
“diretor de obras públicas”, tal como a passagem bíblica o descreve.

A inscrição é datada da metade do primeiro século EC— 
exatamente no período em que Paulo escreveu sua carta aos roma-
nos, na qual menciona Erasto (57-58 EC). Tudo indica que o Erasto 
da inscrição e o Erasto da carta são a mesma pessoa—isso demonstra 
que Paulo estava escrevendo sobre pessoas reais, em um lugar real e 
em uma época real!

 “O tribunal” de Gálio

Mas essa não é a única evidência arqueológica de Corinto que 
apoia fortemente a autenticidade do registro bíblico. Não muito 
longe dali, entre as ruínas antigas da cidade, há os restos de outro 
grande lugar de encontro público, uma tribuna oratória elevada cha-
mada de bema. A maioria dos arqueólogos identifica essa tribuna, 
construída em mármore branco e azul, e, ricamente, decorada com 
entalhes delicados, como uma bema, um lugar onde os funcionários 
do governo falavam ao povo e os magistrados locais emitiam suas 
decisões perante o público.

Observe o que aconteceu com Paulo quando ele estava em Corinto, 
conforme registrado por Lucas em Atos 18:12-18: “Sendo Gálio pro-
cônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra 

Esta laje de pedra encontrada em Cesareia Marítima, na costa de Israel, tem o nome de 
Pôncio Pilatos, quem mandou crucificar Jesus.
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Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a 
render culto a Deus de um modo contrário à lei.

“E , quando Paulo estava para abrir a boca, disse Gálio aos judeus: 
Se de fato houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime perverso, com 
razão eu vos sofreria; mas, se são questões de palavras, de nomes, e 
da vossa lei, disso cuidai vós mesmos; porque eu não quero ser juiz 
destas coisas.

“E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe 
da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal; e Gálio não se impor-
tava com nenhuma dessas coisas. Paulo, tendo ficado ali ainda muitos 
dias” (grifo nosso).

A estratégia dos oponentes de Paulo fracassara. Em vez de impe-
dir seus ensinamentos e pregações, o procônsul do governo Gálio  
rejeitou aquelas acusações e permitiu que Paulo continuasse pre-
gando. Então, agora protegido pela lei, Paulo ficou em Corinto por 
mais algum tempo, continuando a ensinar e servir aos membros da 
Igreja local.

Um fato interessante sobre esse relato é a tripla menção do “tri-
bunal”, ou bema em grego, que significa uma plataforma elevada 
sobre a qual se fazia uma palestra pública. Qualquer um que visite 
Corinto hoje pode ver, em uma parte saliente das ruínas da cidade, 
essa mesma estrutura mencionada aqui e para onde Paulo foi tra-
zido! (Para saber mais estruturas encontradas em outros lugares, leia 
“Edificações e Estruturas Bíblicas Descobertas Por Arqueólogos” na 
página 13).

Portanto, a existência de tal estrutura, mencionada apenas naquela 
passagem bíblica, foi confirmada como a mesma da época e lugar 
indicado na Bíblia!

E, evidentemente, isso não é tudo. Eu vi muito mais provas mate-
riais da precisão do registro bíblico nessa viagem—inclusive o Areó-
pago ou Monte Marte em Atenas (ainda hoje identificável, quase dois 
mil anos após a visita de Paulo ao local, conforme registrado em Atos 
17), o fórum ateniense (ou “mercado”) aonde ele ensinou, e as está-
tuas de multidões de deuses e deusas adoradas pelos atenienses e seus 
vizinhos do oeste, os coríntios. 

E é muito gratificante e satisfatório ver essas evidências tão incon-
testáveis da autenticidade da Bíblia. Realmente ela contém um relato 
genuíno de pessoas reais, lugares reais e eventos reais registrados há 
séculos e preservados para nós hoje.

Muitíssimas outras evidências respaldam a Bíblia

Por mais esclarecedora que tenha sido essa viagem à Grécia, ela 
apenas mostrou superficialmente a grande quantidade de evidências 
materiais que apoiam a Bíblia. Considerando as limitações do regis-
tro arqueológico discutido anteriormente, é surpreendente a quanti-
dade de evidências encontradas e que respaldam a precisão da Bíblia.

Em viagens semelhantes a Israel, Jordânia, Egito, Turquia (a “Ásia” 
da Bíblia) e a Itália, bem como em museus ao redor do mundo, eu 
tive o privilégio de ver inúmeros sítios arqueológicos bíblicos, que 
provam a existência de dezenas de personagens bíblicos, e uma série 
de estruturas específicas, costumes e práticas mencionadas na Bíblia. 
Alguns desses achados mais convincentes incluem:

• Uma laje de pedra com a inscrição “Pôncio Pilatos, prefeito da 
Judéia” e mencionando o imperador romano Tiberíades, que data 
da primeira metade do primeiro século, foi encontrada em 1961 em 
Cesareia Marítima, na costa de Israel (onde os procuradores romanos 

da República viviam na época dos Evangelhos). Sem dúvida, esse é o 
mesmo Pôncio Pilatos que, como registrado nos Evangelhos, conde-
nou Jesus Cristo à crucificação.

• Uma caixa de pedra ornamentada datada do primeiro século e 
com o nome de “José, filho de Caifás”, descoberto em um túmulo 
sacerdotal perto de Jerusalém em 1990. Este mesmo indivíduo, um 
sumo sacerdote, desempenhou um papel importante na conspiração 
da liderança religiosa de Jerusalém para que Jesus fosse executado 
por meio da crucificação.

• O esqueleto de um homem crucificado no primeiro século encon-
trado em um túmulo de Jerusalém em 1968. Cujo osso do calcanhar 
ainda continha o cravo usado para pregá-lo na cruz. Esses restos 
mortais são prova de que a crucificação era praticada naquela época 
como descrito nos Evangelhos há quase dois mil anos.

Outra boa fonte é o livro recém-publicado Zondervan Handbook 
of Biblical Archaeology: A Book by Book Guide to Archaeological  
Discoveries Related to the Bible (em inglês, edição november 2017), 
que detalha muitos artefatos relacionados com as Escrituras.

A Palavra de Deus permanece inabalável
Portanto, à luz de tantas evidências claras é imponderável que 

tantas pessoas continuem negando essas provas irrefutáveis—mes-
mos assim, seguem tentando. Essa atitude, em parte, é explicada em 
Romanos 8:7: “Porque a mentalidade controlada pela natureza peca-
minosa é inimiga de Deus, pois ela não se submete à lei de Deus; e 
de fato, nem pode” (Versão Palavra Viva). As pessoas não querem 
reconhecer a veracidade da Bíblia porque tal atitude carrega consigo 
a obrigação de viver pelo que ela diz!

Apesar das opiniões falíveis, das desculpas e da opinião dos homens, 
a Palavra de Deus mantém-se inabalável. Como nos diz Isaías 
40:8: “Seca-se a erva, e murcha a flor; mas a palavra de nosso Deus  
subsiste eternamente”.

A batalha cultural de hoje sobre a Bíblia foi muito bem resumida 
décadas atrás pelo notável escritor e professor Bernard Ramm: “Mais 
de mil vezes já ecoou o som da morte da Bíblia, realizaram um cortejo 
fúnebre, escreveram seu epitáfio numa lápide e já leram seu veredito 
final. Porém, de alguma forma, o cadáver nunca foi posto no túmulo”.

“Nenhum outro livro foi tão fatiado, triturado, peneirado, 
examinado e vilipendiado. Qual livro sobre filosofia, religião ou 
psicologia . . . dos tempos clássicos ou modernos esteve sujeito a 
um ataque massivo como a Bíblia? E com tanto veneno e ceticismo?  
E com tanto rigor e erudição? E com ataques em cada capítulo, linha 
e princípio? Mesmo assim, a Bíblia ainda é amada e estudada por 
milhões de pessoas” (Provas Cristãs Protestantes, 1957, pp. 232-33).

Nós, editores de A Boa Nova, encorajamos você a continuar amando 
e estudando a inestimável Palavra de Deus. Estamos felizes por estar 
com você nessa jornada e sentimos prazer em ajudá-lo e orientá-lo 
ao longo desse caminho! BN

              PARA SABER MAIS

Este artigo analisa apenas ligeiramente as inúmeras provas de que a Bíblia 
é realmente a Palavra de Deus inspirada e verdadeira em que podemos 
confiar. Para aprender muito mais, baixe ou solicite uma cópia gratuita de 
nosso guia de estudo “A Bíblia Merece Confiança?”.

http://portugues.ucg.org/estudos
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A Arqueologia Comprova a Existência  
de Determinados Personagens Bíblicos?

Alguns críticos argumentaram que os livros bíblicos foram escritos muito tempo depois dos eventos citados e que esses nomes fo-
ram adicionados para que os relatos simplesmente parecessem autênticos. Outros sugeriram que personagens importantes da história 
de épocas posteriores foram inseridos disfarçadamente em relatos anteriores. Então, como eles podem explicar esses personagens 
bíblicos, cuja existência foi comprovada por achados arqueológicos, em épocas e locais exatos tal como descritos na Bíblia? E, como 
visto nessa lista, isso aconteceu dezenas de vezes com pessoas que vão desde reis a autoridades judiciais e até plebeus!

Uma e outra vez, à medida que os arqueólogos escavam as terras da Bíblia, as evidências descobertas comprovam que a Bíblia  
é um registro antigo verdadeiro, fiel e preciso.

 (Adaptado de nosso guia de estudo gratuito A Bíblia Merece Confiança? Para baixar ou solicitar sua cópia gratuita, visite  
www.revistaboanova.org).

Em praticamente todas as páginas da Bíblia você encontrará o nome de uma pessoa ou lugar. Uma vez que a Bíblia afirma ser uma 
história real, sua credibilidade depende da sua precisão histórica. Se as pessoas, lugares e eventos mencionados na Bíblia são 
parte de relatos fatuais, por isso esperamos encontrar evidências para apoiar esses relatos. Então, o que mostram as evidências? 

A arqueologia e a história confirmam a Bíblia?
À medida que os arqueólogos escavavam as antigas terras bíblicas, eles iam descobrindo inscrições e outras evidências que comprovam 

a existência de dezenas de personagens mencionados na Bíblia. Além disso, os historiadores encontraram ainda mais registros antigos.
Entre os personagens da Bíblia, cuja existência foi atestada pela arqueologia ou por outros registros antigos conservados, se 

encontram os seguintes:

Antigo Testamento:

Adrameleque, príncipe da Assíria
Acabe, rei de Israel
Acazias (Jeocaz), rei de Judá
Acazias, rei de Israel
Apries, faraó do Egito
Artaxerxes I, rei da Pérsia
Assurbanipal, rei da Assíria
Azalias, o escriba
Azarias, avô de Esdras
Baruque, escriba do profeta Jeremias
Balaão, profeta moabita
Belsazar, corregente da Babilônia
Ben-Hadade, o rei de Aram
Ciro II, rei da Pérsia
Dario I, rei da Pérsia
Davi, rei de Israel
Senaqueribe, rei da Assíria
Evil-merodaque, rei da Babilônia
Gedalias, governador de Judá
Gemarias, o escriba
Gesem, governador de Dedã
Hazael, rei de Damasco
Ezequias, rei de Judá
Hilquias, sumo sacerdote
Hofra, faraó do Egito
Oseias, rei de Israel
Joás, rei de Israel
Joaquim, rei de Judá
Jeorão, rei de Israel

Jeú, rei de Israel
Jeucal, oficial da corte
Jerameel, príncipe de Judá
Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel
Jesuá, neto do sumo sacerdote Eliasibe
Josias, rei de Judá
Jotã, rei de Judá
Manassés, rei de Judá
Menaém, rei de Israel
Merodaque-Baladã, rei da Babilônia
Mesa, rei de Moabe
Mesulão, pai de Azalia, o escriba
Nebo-Sarsequim, ofical da Babilônia
Nabucodonosor II, rei da Babilônia
Nebuzaradã, chefe da guarda na Babilônia
Neco II, faraó do Egito
Nergal-Sarezer, rei da Babilônia
Nerias, pai de Baruque, o escriba
Onri, rei de Israel
Peca, rei de Israel
Rezim, rei de Damasco
Sambalate, governador da Samaria
Sargão II, rei da Assíria
Senaqueribe, rei da Assíria
Seraías, oficial da corte de Zedequias
Salmanaser III, rei da Assíria
Salmanaser V, rei da Assíria
Safã, pai de Gemarias, o escriba
Sarezer, filho de Senaqueribe
Sebna, mordomo real de Ezequias
Selemias, pai de Jeucal (Jucal)

Sisaque, faraó do Egito
Taharqa, faraó do Egito
Tiglate-Pileser III, rei da Assíria
Uzias, rei de Judá
Tiraca, faraó do Egito
Xerxes I, rei da Pérsia
Zedequias, rei de Judá

Novo Testamento:

Anás, sumo sacerdote
Antonio Félix, procurador da Judéia
Aretas IV, rei dos nabateanos
Augusto César, imperador de Roma
Caifás, sumo sacerdote
Cláudio César, imperador de Roma
Erastos, funcionário público em Corinto
Gálio, procônsul da Acaia
Herodes, o Grande, rei da Judéia
Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pereia
Herodes Agripa I, rei da Judéia
Herodes Agripa II, rei da Judéia
Herodes Arquelau, tetrarca da Judéia
Tiago, meio-irmão de Jesus
Jesus Cristo
João Batista
Pôncio Pilatos, procurador da Judéia
Pórcio Festo, procurador da Judéia
Quirino, governador da Síria
Sérgio Paulo, procônsul de Chipre
Tibério César, imperador de Roma
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O arqueólogo Bryant Wood, diretor de pesquisa do Associates for Biblical Research e editor da revista de arqueologia Bible and 
Spade, enumera uma série de estruturas feitas pelo homem mencionadas na Bíblia que foram identificadas e escavadas.  
As seguintes são algumas das mais interessantes:

•   O tanque de Gibeão: O local onde as forças de Davi e Isbosete lutaram durante a luta pelo trono de Israel (2 Samuel 2:12-32).
•   O palácio real de Samaria: Lugar onde viviam os reis de Israel (1 Reis 20:43; 21:1, 2; 22:39; 2 Reis 1:2; 15:25).
•   O túnel de água sob Jerusalém: Ele foi escavado pelo rei Ezequias para fornecer água durante o cerco assírio (2 Reis 20:20;  

         2 Crônicas 32:30).
•  O palácio real da Babilônia: Local onde o rei Belsazar realizou uma festa na qual Daniel interpretou a escritura na parede  

        (Daniel 5).
•   O palácio real de Susã: Lugar onde Ester era a rainha do rei persa Assuero (Xerxes I) (Ester 1:2; 2:3, 5, 9, 16).
•   O portão real, em Susã: Onde Mardoqueu, primo de Ester, assentou-se (Ester 2:19, 21; 3:2-3; 4:2; 5:9, 13; 6:10, 12).
•   A fundação da sinagoga, em Cafarnaum: Onde Jesus ensinava e realizava milagres (Marcos 1:21-28; João 6: 25-59).
•   A casa de Pedro, em Cafarnaum: Habitação onde Jesus curou a sogra de Pedro e outros (Mateus 8:14-16).
•   O poço de Jacó: Onde Jesus falou com a mulher samaritana (João 4).
•   O tanque de Betesda, em Jerusalém: Onde Jesus curou um homem aleijado (João 5:1-14).
•   O tanque de Siloé, em Jerusalém: Onde Jesus curou um cego (João 9:1-4).
•   O tribunal de Corinto: Onde o apóstolo Paulo foi julgado (Atos 18:12-17).
•   O teatro de Éfeso: Onde ocorreu o tumulto contra Paulo, causado pelo ourives Demétrio (Atos 19:29).
•   O palácio de Herodes, em Cesareia: Onde Paulo foi mantido preso (Atos 23:33-35). (Direito autoral de ChristianAnswer.net,        

        1996, “Have Any Man-Made Structures Mentioned in the Bible Been Unearthed by Archaeologists?”).

Além disso, recentes escavações em Jerusalém começaram a identificar partes das seguintes estruturas:
•   O palácio de Davi, que foi construído em Jerusalém (2 Samuel 5:11).
•   As fortalezas de Salomão na cidade de Jerusalém (1 Reis 11:27).
•  O muro defensivo que Neemias construiu após o retorno dos exilados judeus da Babilônia (Neemias 3:4:1-6) (ver também “A       

        Vinha de Nabote e uma Latrina em Laquis” na página 27.)

Edificações e Estruturas Bíblicas  
Descobertas Por Arqueólogos

vão de encontro ao Segundo Mandamento, que proíbe o uso de 
imagens de Deus no culto—e isso também inclui a Jesus. E por 
outro lado, as representações comuns de Jesus não são precisas. 
Na verdade, elas são muito enganosas. Pois, sabe-se que é de 
conhecimento amplo e muito aceito entre historiadores e es-
tudiosos bíblicos o fato de que Jesus não tinha cabelos longos 
e não era um homem emasculado e efeminado, como é tipica-
mente mostrado nas obras de arte antigas e modernas.

Na verdade, Jesus parecia um homem judeu comum de seu 
tempo—tanto é assim que, de fato, Ele não poderia ser identifi-
cado facilmente em meio a uma multidão (João 18:4-8; 7:10-12). 
Se Ele fosse o único homem em toda Judeia com cabelos lon-
gos, sem dúvida, Ele teria sido imediatamente notado! Então, ao 
visitar o museu, tenham em mente que o registro histórico não 
foi corrompido por essas falsas representações de Jesus, que 
servem apenas para distrair as pessoas do verdadeiro teor das 
mensagens bíblicas.

E, para corroborar o que estou dizendo, o museu retrata os 
discípulos de Jesus com cabelos curtos e escuros (não com ca-
belos longos), assim como os outros judeus da época. Os ho-
mens não usavam cabelos longos na Judéia no primeiro século!

Além disso, a sensibilidade no que diz respeito à representa-

ção de Jesus é aparente pelo fato de que, em todo o museu, nos 
vídeos e encenações da vida de Jesus, Ele é exibido com um cui-
dado estético de trás e completamente vestido e com a cabeça 
coberta. Você realmente não consegue ver Seu rosto ou como 
era Sua aparência.

Então, em resumo, e apesar das críticas de alguns visitantes, 
foi uma surpresa agradável a ausência do que provavelmente 
teria sido uma imagem equivocada e imprópria de Jesus Cristo.

Dito isto, não há dúvida de que ao examinar as exposições da 
Palavra de Deus nas Escrituras, você consegue “ver” Deus em to-
dos os lugares!

Coloque esse museu em sua lista de futuras visitas
Sem dúvida nenhuma, vale a pena visitar o Museu da Bíblia 

—especialmente se você é uma pessoa que respeita e crê na 
Palavra de Deus. Esse museu representa e honra muito bem as 
Escrituras.

O museu contém muito espaço para futuras coleções e tem 
capacidade de albergar exposições especiais de outras insti-
tuições de prestígio em todo o mundo. Será interessante ver o 
acréscimo de novas exposições à medida que o tempo avance 
e a ciência e a arqueologia descubram ainda mais evidências da 
veracidade das Escrituras.

("Uma Visita ao Novo Museu da Bíblia" continuado da pg. 8)

—Peter Eddington
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O escritor dinamarquês e filósofo religioso do século XIX, 
Søren Kierkegaard, escreveu que o “o cristianismo do Novo 
Testamento simplesmente não existe”. Ele questionou sobre 

o quanto o cristianismo popular havia se desviado do caminho de 
vida descrito e praticado na Bíblia.

Isso parece estranho para a maioria das pessoas hoje, mas ele estava 
falando sério. Será possível que o cristianismo de hoje seja muito 
diferente dos ensinamentos dos apóstolos? Alguns eruditos e estu-
dantes sérios da Bíblia reconhecem que as práticas da Igreja primitiva 
são muito diferentes das de hoje.

Norbert Brox, professor de história da igreja primitiva da Uni-
versidade de Regensburg, na Alemanha, descreveu o contexto e a  
perspectiva da Igreja primitiva nestes termos:

“Assim, as primeiras comunidades [cristãs] foram grupos que se 
formaram do judaísmo . . . antes os cristãos acreditavam no Deus 
de Israel: sua Bíblia era a Bíblia dos judeus . . . Eles continuaram a 
observar (como fez Jesus) a prática judaica de adoração no templo e 
a lei (Atos 2:46; 10:14), e deu aos estrangeiros a impressão de ser uma 
seita judaica (Atos 24:5, 14; 28:22), e não uma nova religião. Prova-
velmente, eles mesmos também se viam como judeus” (Uma Breve 
História da Igreja Primitiva, 1996, p. 4).

Isso é o que vemos na Bíblia, conforme registrado no livro de Atos 
e nas cartas dos apóstolos. Mas as coisas mudariam dramaticamente, 
como vemos a situação da Igreja no segundo século. O historiador 
Jesse Hurlbut diz o seguinte sobre esse tempo de transformação: “Nós 
intitulamos a última geração do primeiro século, 68-100 EC, ‘A Era 
das Trevas’, em parte porque as trevas da perseguição vieram sobre a 
igreja, porém mais especificamente porque de todos os períodos da 
história [da Igreja], essa é a era sobre a qual sabemos pouquíssimo. 
Não temos mais a brilhante luz do Livro de Atos para nos guiar, e 
nenhum autor dessa era tem preenchido esse espaço vazio na história 
. . . 

 “Por cinquenta anos, após a vida de São Paulo, uma cortina pairou 
sobre a igreja, através da qual nos esforçamos em vão para olhar, e 
quando finalmente ela se levanta, cerca do ano 120 EC com os escri-
tos dos mais antigos padres da igreja, encontramos uma igreja, em 
muitos aspectos, muito diferente daquela dos dias de São Pedro e São 
Paulo” (A História da Igreja Cristã, 1970, p. 33). Como ocorreu essa 
transformação nas práticas do cristianismo?

As principais mudanças no cristianismo
Apenas algumas décadas depois da morte e ressurreição de Jesus 

Cristo, alguns que se apresentaram como fiéis ministros de Cristo e 
começaram a apresentar ensinamentos heréticos. O apóstolo Paulo 
descreveu esses homens e seus métodos: “Pois os tais são falsos após-
tolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo.  
E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo 
de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem 
em ministros da justiça . . .” (2 Coríntios 11:13-15, grifo nosso).

Esses mestres pareciam representar a Cristo em um tempo em que 
grande parte das pessoas não era muito instruída. Para os crentes 
iletrados da época, provavelmente seus ensinamentos pareciam 
razoáveis e até certos. No entanto, esses mestres eram realmente ins-
trumentos de engano nas mãos de Satanás, e costumavam induzir os 
outros ao erro. Talvez muitos nem tenham percebido seus próprios 
erros e motivos equivocados.

Com o tempo o dano já estava feito. O apóstolo João, aparente-
mente o último sobrevivente dos doze discípulos originais, escre-
veu sobre um falso ministro que havia ascendido ao poder dentro 
da Igreja. Este homem estava rejeitando abertamente os emissários 
de João e excomungando alguns membros fiéis (3 João 9-10). Esse 
é um exemplo chocante da terrível situação da Igreja no fim do  
primeiro século.

Os escritos de João, os livros e as cartas que formariam o Novo 
Testamento, estavam completos. No entanto, sua morte pôs fim aos 
relatos de testemunhas oculares confiáveis sobre os eventos e assim as 
mudanças na Igreja cessaram completamente. Então, restaram rela-
tos confusos e contraditórios nos séculos seguintes.

Perseguição conduz a mudanças
Parte da falta de informações sobre esse tempo decorre da perse-

guição contra a Igreja. Sob o imperador Nero (54-68 EC), os cristãos 
foram acusados de incendiarem a cidade de Roma e muitos mor-
reram—inclusive os apóstolos Paulo e Pedro. Mais tarde, todos os 
habitantes do Império Romano foram obrigados a adorar o impe-
rador como um deus. Os cristãos e judeus que, em obediência aos 
mandamentos de Deus, se recusassem a cumprir esse edito eram per-
seguidos incessantemente. Por vários séculos, ondas de perseguição 
assolaram o cristianismo e o judaísmo.

Os judeus que viviam na Terra Santa se revoltaram duas vezes 
contra o domínio romano—no primeiro século e no segundo. Par-
ticularmente, a seguinte rebelião trouxe perseguição aos judeus e ao 
judaísmo. O imperador Adriano (117-138 EC), ao conquistar Jeru-
salém, arrasou-a e construiu uma nova cidade onde os judeus foram 

Por que você faz as coisas que faz? Por que você tem essas crenças? Qual é a origem de suas 
crenças religiosas? Você já fez estas perguntas para si mesmo?

por Scott Ashley

O Que Aconteceu Com as 
Crenças da Igreja Primitiva?
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proibidos até mesmo de entrar. Ele também proibiu a circuncisão e a 
observância do sábado.

O professor Brox descreve o efeito disso sobre a Igreja: “Os judeus 
cristãos da Palestina foram expulsos na Primeira Guerra Judaica 
(66-70 EC), mas depois voltaram para Jerusalém; No entanto, após a 
revolta do Bar Kokhba, a Segunda Guerra Judaica contra os romanos 
(132-135 EC), eles tiveram que deixar a terra porque, como judeus, 
eles haviam sido circuncidados e agora todos os judeus foram bani-
dos sob pena de morte. Então, nessa época, isso significou o fim da 
igreja [de Jerusalém]” (Brox, p. 19).

A partir dos escassos registros históricos, parece que, para evitar 
punições, um número significativo de cristãos começou a evitar 
identificar-se com o judaísmo durante esse período de intensa perse-
guição de judeus. A parte mais visível do cristianismo começou uma 
transição significativa dos ensinamentos dos apóstolos para uma filo-
sofia religiosa antissemita.

As antigas práticas em comum com o judaísmo—como o descanso 
e o culto no dia de sábado (o sétimo dia da semana, desde o pôr do 
sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado) e observância das festas 
ordenadas por Deus na Bíblia—rapidamente começaram a diminuir 
e novos costumes penetraram na Igreja. A maioria dos que se identi-
ficaram como cristãos não tinha coragem suficiente para enfrentar as 
contínuas perseguições para permanecer fiel aos costumes ensinados 
pelos apóstolos de Cristo.

O debate sobre a Páscoa e o Domingo de Páscoa
O historiador da igreja Eusébio, relatando sobre o Concílio de 

Niceia (325 EC), descreve um debate que remonta ao segundo século 

entre Policarpo, discípulo do apóstolo João, que pediu aos cristãos 
que continuassem a observar a Páscoa bíblica [no dia 14 do calendá-
rio hebraico, como Cristo observou] como um memorial da morte 
de Cristo e Aniceto, bispo de Roma (155-166 EC), que defendia uma 
celebração da ressurreição de Cristo no Domingo de Páscoa. Mais 
tarde, o bispo de Roma Vítor I (189-199 EC) emitiu um ultimato 
para que todos “seguissem a prática dominical da igreja romana e da 
maioria das outras igrejas” (Brox, p. 124).

Em Niceia, o novo costume do Domingo de Páscoa sobrepujou 
a Páscoa bíblica. O imperador romano Constantino decretou que 
aqueles que se recusassem a seguir a liderança da igreja romana eram 
considerados hereges e seriam excomungados. Sua carta resultante 
mostrou a profundidade de seus sentimentos em relação às práticas 
que ele considerava “judaicas”.

“Parece ser indigno”, escreveu ele, “que na celebração dessa mais 
santa festa [Domingo de Páscoa], devêssemos seguir a prática dos 
judeus [Páscoa no dia 14 do calendário hebraico], que impiamente 
sujaram suas mãos com enormes pecados e, portanto, estão devida-
mente afligidos com a cegueira de alma . . . Não devemos ter nada 
em comum com esse detestável público judaico: porque recebemos de 
nosso Salvador uma maneira diferente . . .  

 “Esforce-se e ore continuamente para que a pureza de sua alma não 
seja em nada manchada pela comunhão com o costume desses homens 
perversos . . . Todos devem se unir ao desejo que parece exigir a razão, 
evitando toda participação na conduta perjurada dos judeus” (Eusé-
bio, Vida de Constantino 3, 18-19, Pais Nicenos e Pós-Nicenos, 1979, 
segunda edição, Vol. 1, pp. 524-525).

Constantino endossa o “cristianismo”
O reinado de Constantino como imperador (306-337 EC) mudou 

drasticamente a direção que o cristianismo assumiria. Sob o seu 
governo, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império 
Romano, e ele foi batizado (embora em seu leito de morte).

Mas qual era a natureza do cristianismo que ele endossou?
Até agora, muita coisa já havia mudado. Charles Guignebert, pro-

fessor de história do cristianismo da Universidade de Paris, observa: 
“Observe a Igreja cristã do início do século IV, portanto, terá dificul-
dades de reconhecê-la em sua comunidade dos tempos apostólicos, 
ou melhor, não conseguiremos reconhecê-la . . .” (A História do Cris-
tianismo Primitivo, 1927, p. 122).

Veja também as notáveis conclusões do historiador britânico Paul 
Johnson sobre Constantino: “Ele mesmo parece ter sido um adorador 
do sol, um dos vários cultos pagãos antigos que tinham observâncias 
em comum com os cristãos. Assim, os seguidores de Isis adoravam 
uma madona que cuidava de seu santo filho; o culto de Átis e Cibele 
celebrava um dia de sangue e jejum, seguido da festa de ressurreição 
de Hilarias, um dia de alegria, em 25 de março; os elitistas mitraicos, 
muitos dos quais eram altos oficiais do exército, comiam uma refeição 
sagrada. É bem provável que Constantino era um mitraico e seu arco 
do triunfo, construído após sua “conversão”, celebrava o deus do sol 
ou o ‘sol invicto’”.

“Muitos cristãos não faziam uma distinção clara entre seu próprio 
culto e esse culto ao sol. Eles se referiam a Cristo como aquele que 
‘guiava sua carruagem pelo céu’: eles realizavam seu serviço reli-
gioso no domingo, ajoelhavam-se para o Oriente e tinham sua festa 
da natividade em 25 de dezembro, o aniversário do sol no solstício 

“É bem provável que Constantino 
era um mitraico [adorador do sol], 
e seu arco do triunfo, construído 
após sua ‘conversão’, celebrava o 
deus do sol”.

Um colossal busto de bronze do imperador romano Constantino, o Grande, que legalizou 
uma forma muito diferente de cristianismo em seu império.
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de inverno. Durante o último avivamento pagão sob o imperador 
Juliano, muitos cristãos apostatavam facilmente por causa dessa con-
fusão; . . . Constantino nunca abandonou o culto ao sol e manteve o 
símbolo do sol nas moedas . . . 

“[Constantino] sem dúvida, compartilhou e popularizou sua visão 
entre os soldados de que todos os cultos religiosos deviam ser res-
peitados para apaziguar seus respectivos deuses . . . Muitos de seus 
arranjos eclesiásticos indicam que ele queria uma Igreja estatal, 
tendo o clero como funcionários públicos. Seu próprio papel pagão 
de deus-imperador não foi completamente banido—isso é testemu-
nhado pelas cabeças colossais e estátuas de si mesmo por todo seu 
império—embora ele preferisse a ideia de um rei-sacerdote.

“Como a igreja cristã, aparentemente de bom grado, pôde acomo-
dar esse megalomaníaco esquisito em seu sistema teocrático? Houve 
uma barganha consciente? Qual lado se beneficiou mais desse casa-
mento indecente entre a Igreja e o Estado? Ou, em outras palavras, 
o império se rendeu ao cristianismo ou o cristianismo se prostituiu 
com o império?” (História do Cristianismo, 1976, pp. 67-69).

Isso é uma confissão notável diante do fato de que o apóstolo João, 
como registrado em Apocalipse 17, teve em uma visão profética de 
uma mulher que representa uma grande igreja falsa agindo como 
prostituta com os reis do mundo (para saber mais, veja “A Reforma 
Protestante Corre o Risco de Ser Anulada?”, a partir da página 4 na 
edição da Boa Nova de Setembro/Outubro 2017). 

Do Sábado ao domingo

O apego de Constantino à adoração ao sol levou-o a impor uma 
mudança no dia de descanso semanal para o cristianismo. “Em 321, 
Constantino apresentou o domingo como o dia de descanso sema-
nal para a sociedade que ele tinha cristianizado como parte de sua 
política religiosa, e isso não deu nenhum trabalho . . . O descanso 
do trabalho no domingo cristão foi derivado do mandamento do 
sábado judaico, com o qual o domingo não tinha nenhuma conexão 
. . . Então, o domingo atual surgiu . . . através de uma legislação estatal 
da antiguidade tardia” (Brox, p. 105).

Por algum tempo, nesse cristianismo já grandemente transformado, 
alguns continuaram a observar o Sábado e outras festas observadas 
por Jesus e os apóstolos. Mas isso não iria durar muito.

Robin Fox, conferencista de história antiga da Universidade de 
Oxford, disse: “Na década de 430 EC, o Concílio de Laodiceia proibiu 
a observância cristã do Sábado judaico, a aceitação dos pães asmos 
dos judeus e a observância das festas judaicas” (Pagãos e Cristãos, 
1987, p. 482).

Transformado pelo paganismo

Enquanto as práticas dos apóstolos estavam sendo banidas, as tra-
dições de outras religiões estavam sendo incorporadas e rotuladas 
como cristãs. O historiador John Romer escreveu:

“Sutilmente, tão sutil que os próprios bispos não tinham percebido, 
os deuses antigos tinham entrado em suas igrejas como o ar do Medi-
terrâneo. E ainda vivem no ritual cristão, na iconografia e nas festas 
do cristianismo . . . O antigo símbolo da vida, o ankh, que os deuses 
tinham carregado em suas esculturas há milhares de anos, foi facil-
mente transformado na cruz cristã; A figura de Isis amamentando 
seu filho Horus, Isis Lactans, tornou-se a figura da Virgem com Jesus 
em seu seio . . . 

“Em Roma, Rômulo e Remos foram trocados pelos santos bíblicos 
Pedro e Paulo. E ainda no século V, o Papa tinha que parar a congre-
gação na madrugada durante a procissão de São Pedro para não subir 
os degraus da igreja para não ofender o Sol, o deus do sol nascente.

“Da mesma forma, a data 25 de dezembro, agora ocasião do ani-
versário de Cristo, também era o dia do festival ao Sol Invicto [o 
sol inconquistado] . . . Comemorado com o corte de galhos verdes, 
onde se pendurava alguma luz sobre eles, e os presentes eram dados 
em nome desse deus. O festival semanal do dia do Sol—Sunday  
[em inglês, dia do sol]—tornou-se o Sábado cristão . . .” (Testamento: 
A Bíblia e a História, 1988, pp. 230-231).

Para expandir o poder e a influência da igreja universal, sua 
liderança acolheu muitos novos convertidos—e muitas novas práticas 
—na igreja. O professor Guignebert descreve esse processo: “Agora, 
no início do século V, os ignorantes e os semicristãos se aglomeravam 
em grande número na Igreja . . . Eles não tinham deixado nenhum 
de seus costumes pagãos . . . Os bispos daquele período tiveram 
que se contentar com rearranjar, da melhor maneira possível e, de 
forma experimental, os defeitos chocantes da percepção de fé cristã da  
parte deles . . . 

“[Ensinar devidamente os conversos] estava fora de questão; eles 
tinham que se contentar em ensiná-los nada mais que o símbolo do 
batismo e, em seguida, batizá-los em massa, adiando até uma data 
posterior a tarefa de erradicar suas superstições, que continuavam 
intactas . . . Esta “data posterior” nunca chegou, e a própria Igreja foi 
quem se adaptou, tanto quanto podia, a eles e as seus costumes e cren-
ças. Por sua parte, eles se contentaram em vestir seu paganismo em 
um manto cristão” (p. 208-210).

Guignebert descreve o resultado dessa síntese bizarra, que formou 
o cristianismo: “Os antigos festivais [agora são] observados como 
feriados e comemorados em todo o país, e a Igreja só conseguiu 
neutralizar seu efeito, buscando tirar proveito disso. A partir desse 
ponto de vista, não há nada mais estranho do que as instruções dadas 
pelo [Papa] Gregório Magno ao monge Agostinho, seu missionário 
na Inglaterra.

“Ele deve transformar os templos em igrejas, depois de terem sido 
purificados cerimonialmente; e substituir os sacrifícios do diabo por 
procissões em honra a algum santo, com uma oferta de bois para a 
glória de Deus e a distribuição de carne entre a congregação. Além 
disso, o rei da Ânglia Oriental, Redwald, depois de seu batismo e 
confissão cristã, teve o cuidado de manter oposto ao altar de sua igreja, 
onde se celebrava a missa, outro altar onde os sacrifícios exigidos pelos 
deuses antigos eram realizados” (p. 214).

Guignebert também observa: “Às vezes, é muito difícil dizer 
exatamente de qual ritual pagão um rito cristão em particular 
é derivado, mas certamente o espírito do ritualismo pagão foi 
gradualmente impresso no cristianismo, de tal forma que, finalmente, 
o quadro completo pode ser encontrado distribuído através de suas 
cerimônias” (p. 121).

O que Deus tem a dizer sobre isso?
Durante os primeiros séculos, o cristianismo foi radicalmente 

transformado. Os líderes da entidade mais visível do cristianismo— 
a Igreja Católica Romana, agora apoiada pelo poder do Estado—
ignoraram as instruções de Deus e aceitaram uma prática pagã após 
outra, e ainda perseguiam aqueles que continuavam seguindo os 
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ensinamentos de Jesus e dos apóstolos.
Eles desdenharam esta advertência de Deus: “Guarda-te para que 

não te enlaces para as seguires [as nações pagãs], depois que elas 
forem destruídas diante de ti; e que não perguntes acerca dos seus 
deuses, dizendo: De que modo serviam estas nações os seus deuses? 
pois do mesmo modo também farei eu. Não farás assim para com o 
Senhor teu Deus . . . Tudo o que eu te ordeno, observarás; nada lhe 
acrescentarás nem diminuirás” (Deuteronômio 12:30-32).

Os apóstolos entenderam as instruções de Deus e resistiram fir-
memente a esse tipo de mudanças que, mais tarde, se infiltraram na 
Igreja. Afinal, esta instrução fazia parte das “Escrituras Sagradas”, a 
única Bíblia que eles tinham na época (2 Timóteo 3:14-17).

Embora muitas práticas flagrantemente não cristãs tenham sido 
atenuadas em séculos seguintes, basta fazer pesquisas rápidas para 
que muitas dessas práticas populares tenham suas raízes reveladas.

Mas o que é igualmente lamentável é que, ao abandonar as práticas 

de Jesus e dos apóstolos, muitos têm perdido a compreensão com-
pleta do verdadeiro cristianismo.

Mas certamente ainda existem cristãos que seguem fielmente as 
práticas e os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos e que apreciam 
a bênção do discernimento do grande plano de Deus para toda a 
humanidade. Eles descobriram o caminho de vida “apertado” que 
poucos encontram (Mateus 7:14). E com a ajuda de Deus, você tam-
bém pode encontrar esse caminho! BN

Jesus Cristo advertiu que os homens mudariam seus ensina-
mentos. Ele estava certo. Será possível que o cristianismo 

foi radicalmente transformado em seus primeiros séculos? Por 
incrível que pareça, tanto Jesus Cristo quanto os apóstolos ad-
vertiram sobre essas mudanças que ocorreriam na Igreja. Essas 
advertências eram sem sentido ou Cristo previu mesmo uma 
ameaça sutil e mortal para a religião que leva Seu nome?

Observe o tom sinistro de Suas advertências para Seus 
seguidores: “Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a 
vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos 
devoradores” (Mateus 7:15).

Ele explicou: “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 pro-
fetizamos nós em Teu nome? e em Teu nome não expulsamos 
demônios? e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então 
lhes direi claramente: Nunca vos conheci; apartai-vos de Mim, vós 
que praticais a iniquidade” (versículos 21-23).

Jesus sabia que alguns fingiriam obedecer aos Seus ensi-
namentos, mas suas atitudes revelariam seus motivos. “E por 
que me chamais: Senhor, Senhor, e não fazeis o que Eu vos digo?”,  
perguntou-lhes (Lucas 6:46).

Como isso seria possível? Pouco antes de Sua morte, Jesus 
descreveu aos discípulos as tendências que começariam em um 
futuro próximo e culminariam antes de Seu futuro retorno à Ter-
ra. Ele avisou sobre os falsos mestres que “iriam surgir e engana-
riam a muitos” (Mateus 24:11). Muitos deles alegariam vir em Seu 
nome e que O representava (versículo 5), mas ensinariam uma 
mensagem diferente. Muitos seriam vítimas de seus ensinamen-
tos enganosos, advertiu Cristo.

Observe que o engano se concentraria em Sua pessoa. Eles 
diriam que Jesus era o Cristo, mas enganariam a muitos. O 
problema girava em torno da obediência a Cristo (Lucas 6:46). 
A adoração a Jesus Cristo deve sempre vir acompanhada da 

observância dos mandamentos de Deus. Essas tendências 
enganosas incluem o surgimento de “falsos cristos e falsos 
profetas, e farão grandes sinais e prodígios; de modo que, se 
possível fora, enganariam até os escolhidos” (Mateus 24:24). Os 
seus poderes e ensinamentos serão tão grandes, disse Jesus, 
que até mesmo aqueles estiverem firmemente fundamentados 
na verdade bíblica correriam o risco de serem desviados.

Essa grande obra enganosa se infiltrou na Igreja como Jesus 
havia profetizado? Sem dúvida. O apóstolo Paulo proferiu esta 
triste previsão aos líderes da congregação de Éfeso: “Eu sei que 
depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que 
não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão 
homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si” 
(Atos 20:29-30).

Fazendo eco às advertências de Jesus sobre aqueles que 
iria distorcer Suas palavras para ensinar iniquidades—a  
desobediência às instruções da lei de Deus—Paulo observou 
que ‘o mistério da iniquidade [rejeição das leis de Deus] já opera’  
(2 Tessalonicenses 2:7) e continuaria até Cristo pôr fim a isso em 
Seu retorno (versículo 8).

O apóstolo Pedro também advertiu sobre essa influência en-
ganosa na obra da Igreja primitiva. “Mas houve também entre 
o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os 
quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negan-
do até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos re-
pentina destruição” (2 Pedro 2:1).

Da mesma forma, o apóstolo João advertiu aos irmãos de 
toda a Igreja: “Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se 
os espíritos vêm de Deus; porque muitos falsos profetas têm saído 
pelo mundo” (1 João 4:1).

Ao considerar essas advertências e declarações, seria bom 
examinarmos as raízes do cristianismo e observarmos se, de 
fato, essas tendências influenciaram aqueles que se autodeno-
minam cristãos—e até mesmo suas crenças!

As Advertências de Jesus Sobre o Abandono da Verdade

              PARA SABER MAIS

A história da transformação do cristianismo, dos ensinamentos e 
práticas de Jesus Cristo à versão conhecida como catolicismo e seus 
ramos protestantes é surpreendente. Para saber mais, baixe ou solicite 
sua cópia gratuita do guia de estudo bíblico “A Igreja que Jesus Edificou”.

http://portugues.ucg.org/estudos
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O livro de Atos é um relato de testemunhas oculares da Igreja 
primitiva sobre a morte de Cristo até cerca do ano 60 EC.  

O capítulo 2 registra o início da Igreja, quando Deus enviou o Seu 
Espírito para cento e vinte seguidores de Jesus Cristo.

Muitos leitores da Bíblia estão familiarizados com os aconteci-
mentos milagrosos daquele dia—que o lugar onde estavam reuni-
dos foi preenchido pelo som de um vento forte e algo que parecia 
ser línguas de fogo pousaram sobre os que estavam ali reunidos. 
Outro milagre ocorreu quando essas pessoas, agora cheias do  
Espírito de Deus, começaram a falar os idiomas dos povos de mui-
tos países, para que todos pudessem entender suas palavras.

Muitas vezes, o dia em que esses eventos ocorreram é ignorado 
nesse relato, o dia de Pentecostes (Atos 2:1), uma das festas que 
Deus ordenou para o Seu povo muitos séculos antes (Levítico 23). 
Ao revelar essas festas, Deus disse que “são estas as minhas festas  
. . . as festas fixas do Senhor, as santas convocações” (versículos 2, 4, 
ARA). Deus proclamou que essas festas seriam um “estatuto perpé-
tuo por vossas gerações” (versículos 14, 21, 31, 41).

Os Evangelhos revelam que Jesus Cristo observou as mesmas fes-
tas (Mateus 26:17-19, João 7:10-14, 37-38). Tanto o livro de Atos como 
as cartas de Paulo mostram os apóstolos guardando essas festas 
durante as décadas posteriores à crucificação e ressurreição de Cris-
to (Atos 2:1-4; 18:21; 20:6, 16; 27:9).

A maioria das igrejas ensina que as festas foram “pregadas na 
cruz” e que, de alguma forma, foram anuladas pela morte de Cristo. 
No entanto, o registro inconfundível da Bíblia mostra que a Igre-
ja primitiva continuou a observá-las, porém com uma melhor com-
preensão de seu significado espiritual.

Ao falar de uma dessas festas ordenadas por Deus, o apóstolo 
Paulo exortou a igreja em Corinto—um grupo misto de gentios 
e judeus crentes—a celebrar “a festa, não com o fermento velho, 
nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázi-
mos da sinceridade e da verdade” (1 Coríntios 5:8). Paulo estava 
se referindo claramente à Festa dos Pães Asmos (ver Levítico 23:6,  
Deuteronômio 16:16).

Paulo explicou o significado da Páscoa (1 Coríntios 5:7; Levítico 
23:5) e deu instruções a esses gentios e judeus crentes sobre a ma-
neira correta de observar essa cerimônia (1 Coríntios 11:23-28).

As inúmeras referências nos Evangelhos, em Atos e nas epístolas 
de Paulo levam a uma questão óbvia: Desde que Jesus, os apóstolos 
e a Igreja primitiva observaram esses dias, por que as igrejas não  
os ensinam e nem os observam hoje? Afinal, Paulo fez uma  
conexão direta entre as festas e Jesus, Seu propósito e Seu sacrifício 
pela humanidade (1 Coríntios 5:7). (Para saber mais sobre essas 
festas, leia “Por Que o Cristianismo Rejeita os Dias Sagrados do 
Próprio Cristo?”, a partir da página 18 na edição da Boa Nova de  
Novembro - Dezembro 2017).

Os evangelhos e o livro de Atos são igualmente claros ao informar 
que Cristo, os discípulos e a Igreja primitiva guardaram o sábado se-
manal—do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, o séti-
mo dia da semana—como seu dia de descanso e adoração (Marcos 
6:2 Lucas 4:31-32; 13:10; Atos 13:14-44; 18:4). Jesus até disse que Ele 
mesmo é “Senhor do sábado” (Marcos 2:28).

Era costume de Jesus ir à sinagoga todos os Sábados para adorar 
(Lucas 4:16). Ao contrário do ensinamento daqueles que dizem que 

Paulo abandonou o Sábado, pois também era seu costume ir à sina-
goga todos os Sábados (Atos 17:1-3), usando a oportunidade para 
ensinar aos outros sobre Jesus Cristo.

O Sábado semanal é outra festa de Deus, como aquelas men-
cionadas anteriormente. De fato, está listado como a primeira de 
Suas festas (Levítico 23:1-4). Ele está incluso nos Dez Mandamentos  
(Êxodo 20:8-11, Deuteronômio 5:12-15).

Como as outras festas de Deus, o Sábado é ignorado pela maioria 
esmagadora das igrejas. Ao invés de guardar o Sábado como or-
denou Deus, a maioria das igrejas se reúne no primeiro dia da se-
mana—domingo—um dia que nunca foi ordenado na Bíblia como 
dia de adoração. Por quê? Se formos observar algum dia como dia 
de descanso semanal e de culto, não deveria ser o mesmo dia em 
que Jesus Cristo e os apóstolos guardaram? (Para saber mais, não 
deixe de solicitar ou baixar nosso guia de estudo bíblico gratuito  
O Sábado: de Pôr do sol a Pôr do sol: O Dia do Descanso de Deus).

Encontramos também outras diferenças no ensino e na prática. 
Muitas igrejas ensinam que a obediência à lei de Deus é desne-
cessária e que Cristo cumpriu a lei para nós ou que a lei foi “pre-
gada na cruz” com Ele. Isso vai diretamente contra às palavras 
do próprio Jesus (Mateus 4:4; 5:17-19) e do ensinamento e prática 
dos apóstolos (Atos 24:14; 25:8, Romanos 7:12, 22; 1 Coríntios 7: 19;  
2 Timóteo 3:15-17).

Seguindo o exemplo de Cristo, os apóstolos pregaram, poderosa-
mente, sobre o retorno de Jesus Cristo para estabelecer o Reino de 
Deus (Lucas 4:43; 8:1; 21:27, 31; Atos 1:3; 8:12; 14:22; 19: 8; 28:23, 31). 
Mas Paulo advertiu que, mesmo em sua época, alguns já estavam 
pregando “outro evangelho” (2 Coríntios 11:4, Gálatas 1:6). 

Vemos muita confusão nas igrejas sobre o que é o evangelho. 
Elas o veem mais como uma mensagem sobre a história da vida 
e morte de Cristo para “salvar-nos”, mas realmente não entendem 
por que Ele veio e por que tinha que morrer e, assim, não procla-
mam a mensagem do Reino de Deus que o próprio Cristo ensinou  
(Marcos 1:14-15) .

Semelhantemente, Jesus e os apóstolos não ensinaram que os 
justos iriam ascender ao céu no momento da morte (João 3:13, 
Atos 2:29, 34), e eles entendiam que o homem não possui uma 
alma imortal (Ezequiel 18:4, 20; Mateus 10:28), nem que passariam 
a eternidade no céu ou inferno. (Para saber a verdade sobre estas 
questões, baixe ou solicite nossos guias de estudo bíblicos gratuitos 
O Evangelho do Reino de Deus e O Céu e o Inferno: O que Realmente 
Ensina a Bíblia?).

Além disso, em nenhum lugar encontramos os feriados religiosos 
populares, como o Natal, aprovados na Bíblia. A Quaresma e suas 
práticas também não são encontradas em nenhum lugar na Bíblia 
(leia nosso guia de estudo bíblico gratuito Feriados Religiosos ou 
Dias Santos: Será Que Importa Quais Dias Observamos?).

Estas são algumas das principais diferenças entre o cristianismo 
da época de Cristo e dos apóstolos e o que hoje é comumente pra-
ticado. Será que você não deveria dar uma olhada em sua Bíblia 
para ver se suas crenças e práticas estão de acordo com o que Jesus 
Cristo e os apóstolos praticaram e ensinaram? Como visto, temos 
muitos recursos que podem ajudá-lo a estudar a Palavra de Deus. 
Baixe ou solicite suas cópias gratuitas hoje mesmo!

— citado de nosso guia de estudo bíblico A Igreja Que Jesus Edificou.

O Que a Igreja Primitiva Acreditava e Praticava?
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O que você acha que acontece com as pessoas perversas 
quando elas morrem? Ou, deixando de fora da equação 
o fator moral, o que acontece com as pessoas que não são 
cristãs depois que morrem? Elas ficam queimando para 

sempre em um inferno ardente?
Essa é a crença de muitos cristãos. Mas pense nisso por um instante. 

Por que Deus puniria as pessoas para sempre num inferno assim? 
Afinal de contas, a vida é muito curta. Então, seria justo impor essa 
penalidade eterna de tortura e dor por causa de uma breve vida de 
mau comportamento? Esse tormento eterno e consciente no inferno 
não parece exagerado? Por que um Deus amoroso faria isso?

Se você é uma pessoa lúcida, então vai querer esclarecer isso. Estas e 
outras questões sobre a doutrina do inferno são intrigantes para mui-
tos cristãos e precisam de respostas. Existem muitas ideias incorretas 
sendo ensinadas por igrejas cristãs. 

Você sabia que a Bíblia diz que não existe o inferno do jeito que a 
maioria das pessoas entende? Antes que se desanime de continuar 
lendo, deixe-me explicar o que quero dizer. A Bíblia usa o termo 
“inferno” nas traduções em português—mas não acerca de uma vida 
pós-morte em tormento infinito. As Escrituras ensinam que haverá 
um julgamento para cada ser humano—e uma pena capital para 
aqueles que se recusem a arrepender-se. Mas qual é essa pena capital?

Vamos explorar questões-chave relacionadas ao conceito de 

inferno, examinando o que a Bíblia tem a dizer sobre isso e como se 
relaciona com a natureza de Deus e com o que está por vir.

Será que esse inferno tradicional combina com o caráter 
de Deus?

Tortura eterna. Agonia interminável. Aflição infinita. Isso é o que 
muitos acreditam sobre o inferno. Mas a Bíblia não ensina isso! Se 
essa é a sua visão de inferno, espero que você aproveite o desafio e 
estude o que realmente diz a Palavra de Deus. Vamos descobrir o que 
as Escrituras ensinam realmente e entender que, na verdade, isso é 
algo muito diferente da visão popular do inferno.

Uma pesquisa recente mostrou que um terço dos norte-americanos 
acredita que o inferno é “um lugar real de tormento e sofrimento 
aonde as almas das pessoas vão após a morte”. Muitas pessoas nunca 
pararam para pensar profundamente sobre o inferno e estudar a Pala-
vra de Deus para saber se é isso mesmo o que realmente a Bíblia diz. 
Você aceitaria o desafio de fazer exatamente isso?

Um ensinamento cristão muito comum, baseado na Bíblia, é que 
Deus ama a todos. Então, por que muitos pensam que um Deus amo-
roso criou um inferno de fogo inextinguível? Alguns até acreditam 
que as pessoas justas e salvas vão poder assistir o sofrimento dos 
ímpios para sempre.

Pare um pouco e imagine isso! De acordo com essa maneira de 

A maioria das pessoas tem certeza de que irá ao céu ou ao inferno quando morrer.  
Mas o que é realmente o inferno? Será que essas ideias populares são baseadas  

na verdade bíblica sobre o inferno?  por Steve Myers

INFERNO?
O Que é o

INFERNO?
O Que é o
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pensar, os pais testemunhariam o sofrimento interminável de seus 
próprios filhos e se agradariam com isso. E, de alguma forma, mari-
dos e esposas vão se sentir alegria ao ver seus cônjuges incrédulos 
torturados para sempre. E aqui está a pior parte: Essa ideia de inferno 
descreve a Deus como sádico, cruel e implacável.

Esse conceito de inferno poderia ser verdade? Lembre-se que esse 
é um assunto crítico, pois tem a ver com a ideia equivocada de que as 
pessoas não salvas são torturadas por toda a eternidade.

A Bíblia proclama que “Deus é amor” (1 João 4:8, 16, grifo nosso). 
Este é o Seu caráter, Sua personalidade e Sua natureza. Sempre foi 
e sempre será. Somos constantemente lembrados disso em toda a 
Bíblia: “O Senhor vos amou . . . Saberás, pois, que o Senhor Teu 
Deus é que é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia, 
até mil gerações, aos que O amam e guardam os Seus mandamentos” 
(Deuteronômio 7:8-9).

Séculos depois, o apóstolo Paulo também escreveu sobre as qua-
lidades únicas e maravilhosas do caráter de nosso Pai: “Mas Deus, 
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos 
amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida junta-
mente com Cristo” (Efésios 2:4-5, ARA).

Do início ao fim da Bíblia, a essência de Deus—Seu próprio Ser 
de amor—é constantemente descrito. No início do livro de Apoca-
lipse, nos é dito: “Graça a vós e paz da parte Daquele que é, e que era,  
e que há de vir . . . e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, 
o primogênito dos mortos e o Príncipe dos reis da terra. Àquele que 
nos ama, e pelo Seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez 
reino, sacerdotes para Deus, Seu Pai, a Ele seja glória e domínio pelos 
séculos dos séculos. Amém” (Apocalipse 1:4-6).

Será que essas passagens estão em harmonia com a ideia de que 
um Deus amoroso vai punir e torturar as pessoas infinitamente num 
inferno ardente? Seria justo aplicar uma pena de agonizante e inter-
minável tormento por uma vida curta de afrontas?

Por que um Deus amoroso mandaria pessoas para um inferno de 
fogo para sempre? Sua Palavra diz: “O Senhor não retarda a sua 
promessa, ainda que alguns a têm por tardia; porém é longânimo 
para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos 
venham a arrepender-se” (2 Pedro 3:9).

Esse é o coração de Deus—Ele quer o melhor para todos. Ele até 
nos diz para amar nossos inimigos (Mateus 5:44). No entanto, a visão 
tradicional de inferno nos faz acreditar que Deus atormenta vingati-
vamente as pessoas más para todo o sempre—não apenas por algumas 
décadas ou alguns séculos, mas por um tempo infinito! A percepção 
de que Deus sentença as pessoas a uma incessante e eterna tortura 
é tão repulsivo que chegou a afastar as pessoas da crença em Deus.

Qual é a visão bíblica do inferno?
Aqui está uma passagem bem familiar—uma que você pode até 

ter memorizado. E nela o próprio Jesus está ensinando o seguinte: 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna” (João 3:16). Será que há algo significativo neste famoso 
versículo que você pode não ter percebido?

Sem o sacrifício de Cristo, o que pode acontecer conosco? Jesus 
disse que morreremos. Nós perecemos, não vivemos para sempre. Na 
verdade, a palavra “perecer” não significa apenas parar de viver, mas 
sim ser destruído ou “tornar-se nada”—deixar de existir. Essa é uma 
grande diferença entre o que Deus diz e o que muitas pessoas acredi-
tam. A Bíblia nos diz que você não continua automaticamente vivendo 
para sempre, nem no céu nem no inferno. Jesus diz que não temos a 
vida eterna em nós, mas que precisamos receber a vida eterna.

Aqui está outra passagem poderosa que revela essa mesma grande 
verdade. “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.” (Romanos 6:23). 
Você notou o contraste descrito neste versículo? A pena pelo pecado 
é a morte, não a vida eterna no inferno. A morte significa extinção 
da vida—e não separação consciente de Deus, como muitos tentam 
redefini-la. Aqueles que pecam, ou desobedecem a Deus, não vão ser 
torturados para sempre. Eles não vão sentir dor eternamente. Eles 
não vão sofrer uma agonia eterna. Eles vão receber a morte. Sua vida  
vai acabar.

Mas, por outro lado, para a pessoa arrependida, Deus dá o dom da 
vida eterna no Reino de Deus por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. 
Como você está vendo, não temos a vida eterna de forma natural. 
Não temos uma alma imortal. A vida eterna—existência consciente e 
perene—precisa ser dada a nós. É por isso que precisamos entender 
o simples ensinamento de Deus de que “o salário do pecado é a 
morte”—e não uma vida de incessante sofrimento.

Veja como, de forma clara e consistente, a Escritura descreve esse 
fato: “Eis que todas as almas são Minhas; como o é a alma do pai, assim 
também a alma do filho é Minha: a alma que pecar, essa morrerá” (Eze-
quiel 18:4). Alguns versículos depois, Deus repete isso, porém com 
mais ênfase: “A alma que pecar, essa morrerá” (Ezequiel 18:20).

Isso é muito expressivo! Como é diferente o que Deus diz e o que 
muitos creem! Deus nos diz que as almas podem morrer. Já ouviu 
isso antes? Você entendeu que a Bíblia ensina que as almas deixam 
de viver? Jesus Cristo disse: “Não temais os que matam o corpo, e não 
podem matar a alma; temei antes Aquele [Deus] que pode fazer pere-
cer no inferno tanto a alma como o corpo” (Mateus 10:28). Então, 
há um tipo de “inferno”—que resulta na destruição total do corpo 
e da alma, não apenas numa vida em tormento, enquanto separada 
para sempre de Deus. (Ver “Quatro Palavras Diferentes Para o Termo 
‘Inferno’ nas Traduções da Bíblia Em Português”).

Isto é fato: Deus sustém todas as vidas—todas as vidas pertencem a 
Ele. Na verdade, a alma é o que somos. Segundo a Sua Palavra, somos 
almas ou seres vivos. Não temos uma alma separada de nossa mente e 
de nosso corpo. Agora, o que acontece com o pecador—a alma—que 
não se arrepende? Mais uma vez, a Bíblia diz claramente que os peca-
dores não vão continuar vivendo para sempre em castigo no inferno. 
Em vez disso, eles morrem.

A justiça de Deus é perfeita
Ao reconhecer que o conceito bíblico sobre o inferno não tem nada 

a ver com um tormento consciente e eterno, precisamos ser caute-
losos para não cair na disposição mental de achar que não há puni-

Será que um Deus amoroso 
atormentaria eternamente 
pessoas apenas por vingança?
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ção para os ímpios. Pelo fato de Deus ser amor, será que algum tipo 
de castigo contradiz Seu caráter? Absolutamente não. Os pecadores 
impenitentes serão punidos—mas de forma justa e imparcial. Mas 
não no tipo de inferno eterno em que a maioria das pessoas acredita.

A Bíblia prediz o julgamento de Deus sobre os ímpios. Como cas-
tigo, o pecador contumaz e impenitente será jogado em um lago 
de fogo e será queimado—sem tortura eterna, apenas uma pena de 
morte misericordiosa e rápida. Este é o verdadeiro inferno. O ímpio 
impenitente não queimará para sempre nesse fogo. Em vez disso, 
eles serão total e completamente queimados, destruídos e reduzidos 
a cinzas pelas chamas do lago de fogo.

Você já leu esta passagem da Bíblia? “Pois eis que aquele dia vem 
ardendo como fornalha; todos os soberbos, e todos os que cometem 
impiedade, serão como restolho; e o dia que está para vir os abrasará, 
diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz 
nem ramo. Mas para vós, os que temeis o Meu nome, nascerá o sol 
da justiça, trazendo curas nas suas asas; e vós saireis e saltareis como 
bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza 
debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o 
Senhor dos exércitos” (Malaquias 4:1-3).

A Palavra de Deus é clara: Aqueles que decidirem não arrepender-se 
de sua maldade e pecado serão punidos pelo fogo—mas não pelo 
inferno mítico da imaginação dos homens. Não é um inferno 
de fogo que queima eternamente. Não é um isolamento eterno e 
consciente de Deus. Não é um tormento emocional, mental ou físico 
interminável. Não é uma ignomínia, arrependimento ou dor eterno. 
É a pena capital definitiva, que leva ao fim da vida—na verdade, o 
fim da existência, a aniquilação total, o fim do estado de consciência.

A verdade sobre o inferno demonstra a misericórdia de 
Deus

Deus respeita a escolha do ser humano. Por causa de Sua intenção 
de sermos como Ele e Seu caráter amoroso, Ele não força ninguém 
a crer nEle. Em vez disso, Ele quer que desejemos escolher o Seu 

caminho. As pessoas absurdamente perversas serão punidas, mas 
não porque Deus se recuse a perdoá-las. Isso será uma escolha cons-
ciente da parte delas ao recusar a misericórdia de Deus e decidirem 
não se arrepender. Uma vez que os ímpios escolham não seguir o 
caminho dEle, eles serão consumidos pelo fogo e não existirão mais. 
Eles não serão torturados por toda a eternidade. Na verdade, Deus os 
ama muito. Ele quer que seu sofrimento acabe.

Não existe nenhuma contradição. Deus é um Deus de misericórdia 
e amor. Deus, a Fonte de toda a vida e toda a bondade, poupa, miseri-
cordiosamente, aqueles que O rejeitam de sua própria miséria. Deus 
é um Deus de grande sabedoria, misericórdia e juízo justo. Quando 
tratar-se do tema do castigo eterno e do inferno, esta é a coisa mais 
importante a lembrar-se: Deus é um Deus de misericórdia e amor.

O tema sobre inferno é controverso e, muitas vezes, incompreen-
dido. Qual é a verdade? Sua Bíblia indica claramente que os ímpios 
serão consumidos—destruídos pelo fogo. Eles não existirão mais. 
Eles não sofrerão um tormento consciente e eterno. Quando o plano 
de Deus para a humanidade estiver completo, não haverá mais 
pranto, nem lágrimas, nem tristeza, nem mais dor (Apocalipse 21:4). 
A morte definitiva do perverso impenitente em um lago de fogo é um 
ato de amor, de justiça e de misericórdia de Deus.

Todos nós devemos agradecer por Sua justiça e grande plano 
de salvação através de Jesus Cristo. Ele planejou um futuro 
maravilhoso para aqueles que O ama e aceita a Sua miseri-
córdia. Espero que você decida aprender mais sobre isso! BN 

Nenhuma das palavras traduzidas como “inferno” na Bíblia em português se referem a uma vida consciente após a morte num 
tormento infinito. De fato, as Escrituras afirmam que não há um estado de consciência na morte, mas que seremos trazidos à 

existência consciente em uma futura ressurreição (ver Eclesiastes 9:5, 10; Daniel 12:2; 1 Coríntios 15:6, 18, 20, 51; 1 Tessalonicenses 
4:13-14). Então, qual o significado dessas palavras que foram traduzidas como “inferno”?

Primeiro, no Antigo Testamento, o termo hebraico é seol e, no Novo Testamento, o termo grego equivalente é hades. Ambas as 
palavras são usadas nas Escrituras para se referir ao túmulo—sepultar na terra.

Em seguida, o termo grego tártaro, que aparece apenas em um versículo (2 Pedro 2:4). Aqui ele se refere à atual condição dos 
demônios, os anjos rebeldes, que foram restringidos ou presos na Terra.

O último termo é a palavra gehena, a forma grega no Novo Testamento do termo hebraico Gai Hinom, o Vale de Hinom, situado 
ao sul e ao sudeste de Jerusalém. Durante os tempos bíblicos de terríveis apostasias, as pessoas eram queimadas aqui em sacrifícios 
pagãos—e tornou-se um lugar para queimar lixo. Esse termo foi usado por Jesus em referência ao futuro julgamento no lago de 
fogo, que acabará queimando os perversos. Aqui não há nenhum sentido de um fogo eterno de tortura, que inflama para sempre.

Para saber mais sobre esses termos e como são usados nas Escrituras, e também mais acerca do que a Bíblia tem a dizer sobre 
todo esse tema, não deixe de solicitar ou baixar o nosso guia de estudo bíblico gratuito "Céu e Inferno: O que Realmente Ensina  
a Bíblia?"

              PARA SABER MAIS

Este artigo apenas toca na superfície do que a Bíblia realmente diz 
sobre o inferno. E é muito importante que você entenda a verdade! 
Para saber mais, baixe ou solicite nosso guia de estudo bíblico 
gratuito "O Céu e o Inferno: O que Realmente Ensina a Bíblia?".

http://portugues.ucg.org/estudos

Quatro Palavras Diferentes Para o Termo ‘Inferno’  
nas Traduções da Bíblia Em Português 

— Tom Robinson
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Explorando a  
Palavra de Deus

Os filósofos têm apresentado ideias utópicas, prometendo 
uma sociedade melhor. Apesar de todos estarem envol-
vidos nesse problema, por que não conseguimos ideali-
zar um governo com o qual todos estejam felizes ou até 

mesmo que seja perfeito?
Acontece que os motivos pelos quais ninguém consegue entrar em 

acordo para ter um governo perfeito são muito básicos.

As ideias humanas sobre governo vão de encontro ao 
caminho de Deus

O liberalismo e o comunismo são dois sistemas governamentais em 
extremos opostos de um espectro. A maioria dos governos modernos 
está em algum lugar intermediário.

Os liberais defendem a liberdade individual como prioridade 
máxima. Eles argumentam que o governo só deve servir para fazer 
cumprir os acordos entre pessoas e impedir que as pessoas impo-
nham sua vontade às outras.

E, no caso extremo, os liberais chegam a argumentar que nenhum 
governo é necessário. O setor privado poderia manter a segurança 
melhor do que qualquer governo, eles argumentariam. Eles baseiam 
suas ideias na “lei natural”, que define o certo e o errado como base 
para definir se determinada ação viola os direitos de outra pessoa. 
Caso contrário, tudo bem.

Mas a Bíblia defende leis que vão além da lei natural. Qualquer 
aplicação das leis de Deus que atinjam a vida pessoal de alguém seria 
inaceitável no pensamento liberal.

Os liberais sugerem que cada pessoa deve ser sua própria e última 
autoridade. Mas Deus exige uma submissão absoluta à Sua autori-
dade. (Entretanto, é preciso salientar aqui que alguns liberais aceitam 
a autoridade divina em suas vidas pessoais, mas não creem que a 

opinião das pessoas acerca disso deve ser imposta aos outros, princi-
palmente por meio do poder do Estado).

No outro extremo desse espectro se encontra o comunismo, que 
busca fazer valer a igualdade nas riquezas, limitando a liberdade indi-
vidual. Isso é alcançado principalmente tomando dinheiro de pessoas 
que têm e dando a quem não tem. Como Karl Marx disse: “De cada 
um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade”.

Muitas filosofias comunistas são explicitamente ateias. Eles argu-
mentam que a religião faz as pessoas aceitarem a desigualdade e o 
sofrimento que vem com ela. E outros ideais comunistas violam os 
valores encontrados na Palavra de Deus.

Em sua forma mais pura, o comunismo aboliria a propriedade pri-
vada e o dinheiro. Em vez disso, tudo seria propriedade do governo 
e compartilhado de maneira uniforme entre os cidadãos. (Embora, 
como vimos nesses cem anos de comunismo na prática, as elites 
governantes comunistas inevitavelmente desfrutavam de privilégios 
e de um padrão de vida muito melhor do que seus compatriotas).

As leis de Deus apoiam um “sistema de segurança social” para os 
pobres (Deuteronômio 14:28-29; Levítico 19:9-10). No entanto, isso 
era, aparentemente, uma obrigação pessoal voluntária, não um sis-

A busca pelo melhor sistema de governo tem ocupado a humanidade há  
milhares de anos. E mesmo assim, hoje em dia, ninguém jamais poderia  

chamar nenhum dos sistemas existentes de ideal.  por Steven Britt

Por Que 
Um Governo 

Perfeito 
é Uma Grande Ilusão?

Nenhum governo humano escapa 
a este problema, porque os seres 
humanos geralmente dependem 
de nosso próprio entendimento 
em vez de Deus.
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Um mundo de paz sem paralelo: Miquéas 4:3-4; Isaias 11:9. 
A natureza dos animais selvagens transformada: Isaías 11:6.
Um mundo de abundância agrícola: Amôs 9:13-14; Ezequiel 34:26-27.
As terras secas transformadas: Isaías 35:6-7.

Doença e enfermidade curadas: Isaías 35:5-6.
Coração e espírito novos dados à humanidade: Ezequiel 11:19-20.
As nações aprenderão os caminhos de Deus: Miquéias 4:2.
Jesus Cristo governará o mundo: Isaías 9:6-7.

tema imposto pela autoridade governamental—ou uma redistribui-
ção forçada de renda. Em vez disso, parece que as pessoas que não 
cumpriam seu dever podiam enfrentar a censura da comunidade 
e teriam que responder a Deus. Devemos também considerar que 
a Bíblia mostra, repetidamente, que Deus tem prazer em abençoar 
certas pessoas com abundância, especialmente aquelas que são gene-
rosas com as outras. E isso é um problema para os comunistas, pois 
Deus não distribuía uniformemente as riquezas ou talentos.

No entanto, Paulo ensinou que “[Deus] tem misericórdia de quem 
quer, e a quem quer endurece” (Romanos 9:18). Esse ensinamento 
entra em conflito com a mensagem central de igualdade encontrada 
no comunismo.

Em sua essência, tanto o comunismo como o liberalismo são tra-
gicamente falhos. Em ambos os casos, o problema decorre da não 
aceitação e da desvalorização dos padrões de Deus. Nenhum governo 
humano escapa desse problema, porque os seres humanos geral-
mente confiam em seu próprio entendimento em vez do de Deus. 
Qualquer governo perfeito deve ser compatível com a Palavra de 
Deus, mas as filosofias deste mundo estão em desacordo com a Bíblia 
de uma forma ou de outra.

O coração do homem é corrupto

Mesmo que um governo seja bem projetado, ainda assim está 
sujeito à natureza humana. Jeremias 17:9 afirma: “Enganoso é o cora-
ção, mais do que todas as coisas, e perverso”. Todo governo humano 
está sujeito à direção de homens falíveis. Como resultado disso,  
a corrupção devastou todos os governos da história.

Para limitar o dano da corrupção, os governos modernos dividem 
o poder por freios e contrapesos. Mas, enfim, isso é tão eficaz quanto 
usar um “band-aid” para curar um câncer! Mesmo em governos 
democráticos, os líderes não são escolhidos por sua integridade ou 
honradez, mas por sua ideologia.

Mesmo que a sociedade elegesse apenas líderes piedosos, eles ainda 
seriam seres humanos, sujeitos à fraqueza humana. No entanto, Deus 
tem um plano para estabelecer um governo perfeito e livre de corrup-
ção que, finalmente, ajudará a trazer a paz em todo o mundo!

O plano de Deus para um governo perfeito

Deus tem um plano para um governo perfeito em toda a Terra.  
O que isso implica? Observe estas três passagens das Escrituras:

• Apocalipse 11:15: “O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e 
houve fortes vozes nos céus que diziam: “O reino do mundo se 

tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o  
sempre” (NVI).

Outros versículos confirmam que Jesus, literalmente, governará 
os seres humanos na Terra (ver Zacarias 14:16-19, Apocalipse 20:4-
6). Ele assumirá o comando de todas as nações por um bem maior.  
O governo não será mais o negócio de homens, que cedem à cor-
rupção, à ganância e às péssimas ideias. Em vez disso, Jesus Cristo 
e Seus seguidores aperfeiçoados reinarão sobre a Terra com justiça, 
equidade e santidade.

• Isaías 2:3: “Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra  
do Senhor”.

O sistema de Deus será baseado em Suas leis—não haverá mais 
brigas entre os homens sobre o que é certo ou errado, justo ou injusto. 
As filosofias míopes não exaltarão seus valores preferidos acima de 
todos os outros. Todos estarão sujeitos ao melhor conjunto possível de 
regras para uma sociedade saudável.

• Ezequiel 11:19-20: “E lhes darei um só coração, e porei dentro 
deles um novo espírito; e tirarei da sua carne o coração de pedra, e 
lhes darei um coração de carne, para que andem nos Meus estatutos, 
e guardem as Minhas ordenanças e as cumpram; e eles serão o meu 
povo, e Eu serei o Seu Deus”.

O Espírito de Deus move as pessoas a obedecer a Suas leis, e Joel 
2:28 revela que o Espírito de Deus será dado a todos. Jeremias 31:33-
34 confirma que todos “conhecerão ao Senhor” quando Cristo 
governar como Rei. E não só o governo será livre de corrupção, 
mas também as pessoas estarão inclinadas a viver com integridade, 
tratando uns aos outros de maneira justa e com honestidade, como 
nunca antes visto na história humana!

Observe que, embora haja a contribuição do governo de Deus, 
é realmente a mudança no coração do homem que trará a paz na 
Terra. O caráter perfeito, justo e santo é o que trará uma paz dura-
doura. Diante do histórico dos governos humanos, certamente essa 
mudança revolucionária não poderia ser tão rápida! BN

Deus tem um plano para estabele-
cer um governo perfeito e livre de 
corrupção que finalmente ajudará a 
reforçar a paz em todo o mundo!

Profecias do Vindouro Reino de Deus

Para obter mais detalhes bíblicos baixe ou encomende o nosso guia de estudo bíblico  
“O Evangelho do Reino de Deus” no site www.revistaboanova.org.

Que espécie de futuro Deus tem reservado para o planeta Terra? Através dos Seus profetas Deus revela muitos detalhes 
específicos do modo como este mundo será transformado no Reino de Deus. Vejamos algumas profecias acerca do mundo 
maravilhoso que Deus planeou para nós: 

Janeiro - Fevereiro 2018 — 23



notÍcias Mundiais  
e a Profecia

“Essas pedras são a descoberta mais importante que você 
fez aqui neste verão”. Meu supervisor de escavação 
israelense estava apontando para as grandes pedras de 
construção herodianas que constituíram o alicerce da 

expansão do Monte do Templo do rei Herodes em Jerusalém. Essas 
pedras foram uma prova tangível do domínio do monarca do pri-
meiro século sobre o Estado judeu.

Hoje em dia, eles estão evidentes para que qualquer visitante 
veja que o registro bíblico confere com o registro histórico. Havia 
um Estado judeu naquela terra no primeiro século, governado por 
Roma. Apesar das tentativas de negar e reescrever a história, um 
templo judeu existiu naquele monte. Tudo isso é peça crítica para 
ajudar a estabelecer a legitimidade do Estado de Israel.

O ano era 1971 e eu era estudante voluntário trabalhando para 
remover dois mil anos de detritos acumulados na base do Monte do 
Templo em Jerusalém. Isso ocorreu apenas quatro anos depois que 
os israelenses tomaram o controle do Monte do Templo numa rápida 
vitória na Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Os arqueólogos israelenses estavam correndo para escavar quase 
vinte séculos de escombros e expor o registro histórico de uma 
presença judaica em Jerusalém. Na época, não percebi a importância 
desse fato político. Mas agora sim!

Por que a existência do Estado de Israel é importante para você, 
leitor de A Boa Nova? Por que isso é importante?

Isso é importante porque o Estado moderno de Israel é um dos 
identificadores das promessas de Deus, tanto físicas como espirituais, 
no mundo de hoje. O Estado judeu é um remanescente de um grupo 
muito maior que retinha as promessas feitas por Deus a Abraão.

O fato desse remanescente do povo que Deus escolheu para um 
propósito especial ainda existir na terra prometida a Abraão é um 
sinal para toda a humanidade de que Deus cumprirá as grandes pro-
messas espirituais desse acordo. Você precisa entender não apenas 
como o Estado de Israel veio a existir, mas também porque ele é uma 

dimensão de importância crítica para entender o propósito e o plano 
de Deus.

A promessa de uma pátria judaica

O dia 2 de novembro de 2017 marca o aniversário de 100 anos de 
uma carta pública enviada a um proeminente judeu britânico, Lorde 
Rothschild, por Arthur James Balfour, ministro das Relações Exte-
riores da Grã-Bretanha. A carta, mais tarde chamada de Declaração 
Balfour, afirmava o compromisso do governo da Grã-Bretanha em 
criar um “lar nacional para o povo judeu” na chamada “Palestina”, 
a terra bíblica de Israel.

Na época, a Palestina era uma parte do derrocado império oto-
mano. Os líderes aliados reconheceram que, com a conclusão da Pri-
meira Guerra Mundial, o mapa do Oriente Médio seria redesenhado 
e a governo das terras seria distribuído entre as nações aliadas.  
A Grã-Bretanha estava reivindicando a Palestina e comprometeu-se 
a permitir uma maior imigração judaica para essa área.

Aqui está o texto crítico desse documento de 1917: “O governo de 
Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento, na Pales-
tina, de um Lar Nacional para o Povo Judeu, e empregará todos 
os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, 
entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar 
contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas 
existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político 
de que gozam os judeus em qualquer outro país”.

A Declaração Balfour foi debatida e discutida nos anos seguintes à 
sua emissão. Alguns questionaram sua legitimidade, mas os gover-
nos britânicos subsequentes ignoraram esse intento. Os simpati-
zantes das reivindicações árabes àquela terra rejeitaram o direito da 
Grã-Bretanha de prometer a terra ao povo judeu.

No entanto, a Liga das Nações incluiu o texto da declaração na 
concessão de um mandato da Palestina em 1922 à Grã-Bretanha, 
concedendo legitimidade entre a comunidade internacional à 

Você conhece a história de como um documento pouco conhecido emitido na Grã-Bretanha há 
cem anos ajudou a preparar o cenário para o cumprimento fundamental de uma profecia bíblica?   

por Darris McNeely

A Declaração Balfour:  
Cem Anos Depois
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promessa da Grã-Bretanha. Em 1947, a Assembleia Geral das Nações 
Unidas, por meio de uma resolução, aprovou a divisão da Palestina 
em dois Estados, um judeu e o outro árabe. Assim, uma linha inter-
nacional legalizada foi traçada de 1917 a 1948.

Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel declarou sua existência 
como o primeiro Estado judeu naquela terra desde a destruição de 
Jerusalém pelos romanos e a perda da soberania judaica, a partir 
do ano 70 EC. Imediatamente, as nações árabes vizinhas atacaram 
a Israel, iniciando um longo período de guerra e acordos de paz e 
esforços fracassados tentaram conciliar o interesse de árabes e israe-
lenses na região.

As promessas a Abraão
Hoje, o Estado de Israel é a única nação democrática estável no 

Oriente Médio. Para manter a sua difícil existência, ela precisa per-
manecer constantemente atenta ao terrorismo, aos ataques militares 
e à hostilidade política dos estados vizinhos e até mesmo o apoio 
vago e inconstante dos Estados Unidos, a primeira nação a reconhe-
cer a existência de Israel.

Como minha experiência arqueológica em Jerusalém testifica há 
anos, a legitimidade do Estado judeu é uma questão muito séria. No 
entanto, a maioria não entende o papel histórico e profético que o 
Estado de Israel ocupa no plano de Deus. Vamos rever isso.

O livro de Gênesis registra uma promessa dual a Abrão—mais 
tarde, conhecido como Abraão—que incluiu a posse da terra, agora 
chamada Israel, e uma vasta multidão de descendentes. A promessa 
também continha uma dimensão espiritual, que foi cumprida em 
outro descendente de Abraão, Jesus Cristo.

Através dEle é a promessa da salvação espiritual para todas as 
raças e povos, independentemente de descendência física. Essas 
promessas a Abraão estão no coração daquela parte da Bíblia que 
chamamos de Antigo Testamento e foram expandidas no Novo Tes-
tamento através da mensagem de Jesus Cristo e do Reino de Deus.

As promessas físicas aos descendentes de Abraão começaram a ser 
cumpridas quando as doze tribos de Israel foram milagrosamente 
libertadas da escravidão egípcia e trazidas para a Terra Prometida 
por Moisés e Josué. A antiga Israel cresceu forte sob o comando do 
rei Davi e Salomão, mas depois se dividiu em duas nações, o reino 
de Israel e o reino de Judá.

No entanto, ambas as nações chegaram a um ponto em que se 
enfraqueceram e, eventualmente, foram conquistadas e deportadas 
pelas poderosas nações da Assíria e da Babilônia. A Bíblia detalha 
o declínio e a queda de Israel e Judá e, específica e repetidamente, 
mostra que foi devido ao pecado e à transgressão dos pactos, que 
os antepassados desse povo fizeram com Deus. A história mostra 
o reino de Judá, o que podemos chamar de um primitivo Estado 
judeu, chegou a seu fim cerca do ano 587 AEC. Quando o rei da 
Babilônia, Nabucodonosor, conquistou Jerusalém e levou a maioria 
dos judeus cativos para a região da Babilônia (2 Reis 25:7-11).

Mas a história da presença do povo de Deus naquela terra não 
acaba aí.

O retorno à terra natal
O Estado judeu foi restaurado, em parte, durante a época do rei 

persa Ciro, o Grande. A Pérsia adotou uma política nacional dife-
rente para as nações conquistadas, permitindo que as pessoas per-
manecessem em suas terras.

O primeiro capítulo de Neemias contém o decreto de Ciro, que 
permitia o retorno dos cativos judeus a Jerusalém para reconstruir 
o templo para Deus e habitar na cidade (Neemias 1:1-4). A histó-
ria do retorno desse remanescente de Israel é contada nos livros de 
Esdras, Neemias e dos profetas Ageu, Sofonias e Malaquias. Com 
muitas dificuldades, o Estado judeu renasceu e sofreu durante os 
períodos dos persas, dos gregos e na época dos romanos. Sendo essa 
uma parte extraordinária e pouco compreendida do registro bíblico.

Como predito bem antes pelo profeta Isaías, em Isaías 44:24-28, 
por meio de Ciro, Deus conduziu o retorno de Israel àquela terra 
durante esse período. O plano de Deus estava ligado à presença de 
Seu povo na terra prometida a Abraão.

As profecias relativas à primeira vinda de Jesus Cristo se encon-
tram ao longo do Antigo Testamento, até o nome da cidade em que 
Ele nasceria (Belém). Ele nasceu da linhagem de Davi, um judeu. 
Tudo isso teve que ocorrer como predito, e o lugar onde isso aconte-
ceria seria na terra prometida a Abraão, a antiga terra de Israel. Deus 
restaurou um Estado judeu naquela terra para cumprir as profecias 
messiânicas e preparar o ambiente para o nascimento de Seu Filho 
e de Sua Igreja.

Lemos sobre isso em todas as Escrituras do Novo Testamento.  
A presença do povo de Abraão na terra é um fato. Podemos ler a 
incontestável evidência na Bíblia. E, sem dúvida, o que os arqueólo-
gos da atualidade descobriram na terra prova esse fato. A tentativa 
de negar essa verdade é apenas artifício político.

O Estado judeu durou até 70 EC, quando Roma destruiu Jerusa-
lém e o templo e dispersou muitos judeus, depois de uma revolta 
que havia começado alguns anos antes. Do ano 70 até 1948, embora 
houvesse uma presença judaica dispersa na terra, não havia uma 
nação soberana ali composta pelos descendentes de Abraão, através 
de Israel e Judá, os quais detinham as bênçãos e as promessas abraâ-
micas, que Deus fez muitos séculos antes.

A legitimidade do Estado judeu é 
uma questão muito séria. No entan-
to, a maioria não entende o papel 
histórico e profético que o Estado 
de Israel ocupa no plano de Deus.
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notÍcias Mundiais  
e a Profecia

Qual o significado disso hoje em dia?
Vamos avançar rapidamente para nossa era moderna para poder-

mos começar a entender por que o Estado de Israel é importante 
para o propósito de Deus e por que a Declaração Balfour de cem 
anos atrás foi um passo fundamental nessa história.

A Bíblia contém profecias do tempo do fim, antes da segunda 
vinda de Cristo, que incluem um Estado judeu—um remanescente 
da antiga nação de Israel—em Jerusalém e na terra de Israel.

Uma notória profecia foi feita pelo próprio Jesus Cristo no Monte 
das Oliveiras—a Profecia do Monte das Oliveiras em Mateus 24. Em 
resposta à pergunta dos Seus discípulos: “Qual será o sinal da Tua 
vinda e do fim dos tempos?” (Mateus 24:3, NVI), Jesus começou a 
listar uma série de eventos.

Nos versículos 15-16, Ele disse: “Quando, pois, virdes estar no 
lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel 
. . . então os que estiverem na Judéia fujam para os montes”. Seus 
discípulos sabiam ao que Ele estava se referindo. Aquilo foi uma 
referência a um evento ocorrido em 168 ou 167 AEC, quando o rei 
sírio, Antíoco Epífanes, profanou o templo de Jerusalém, oferecendo 
sangue de porco no altar sagrado. Ele interrompeu por um tempo os 
sacrifícios diários no templo e procurou eliminar toda a presença da 
fé de Deus entre os judeus. Ele não conseguiu, mas, por certo tempo, 
impôs uma espécie de holocausto à nação.

Ao se referir a esses eventos, Cristo estava dizendo que haveria 
uma ocorrência semelhante no fim dos tempos. Para que isso acon-
teça, como Jesus predisse, deveria haver em Jerusalém um sistema 
de sacrifícios restaurado em um altar consagrado, como descrito nas 
leis bíblicas do Antigo Testamento. Isso exigiria, necessariamente, 
uma presença judaica e uma forma de fé como aquela praticada 
sob esse antigo sistema. Porém, isso não poderia acontecer sem um 
Estado nacional judeu naquela terra. 

Jesus se referiu ao profeta Daniel. Na profecia de Daniel 9, encon-
tramos a chamada “profecia das setenta semanas”, que fornece 
informações incrivelmente precisas sobre a cidade santa e a vinda 
de Cristo, desde Sua primeira aparição até a segunda vinda. É uma 
profecia intrincada e complexa, mas envolve referências inconfun-
díveis a “sacrifícios e ofertas” e “abominações” e “assolador”.

Em conjunto com as declarações de Cristo, compreende-se que 
essa profecia se estende desde o século VI AEC (Antes da Era Cor-
rente; a.C – antes de Cristo) ao tempo do retorno de Jesus Cristo. 
Novamente, a realização de sacrifícios só poderia ser possível no 
contexto de um Estado judeu restaurado naquela terra.

Um evento chave da profecia
Muitas outras profecias referentes à Jerusalém e Judá somente 

podem ser compreendidas e cumpridas com um Estado judeu do 
fim dos tempos naquela terra remota.

A criação do Estado de Israel em 1948 é um acontecimento chave 
não apenas na história moderna, mas também na história profética. 
É um sinal, na longa história da obra de Deus com os descendentes 
de Abraão, Isaque e Jacó e as doze tribos de Israel, que faz parte de 
Seu grande propósito de trazer a salvação a todas as nações atra-
vés da “descendência” prometida de Abraão, Jesus Cristo (Gênesis 
22:18; Gálatas 3:16).

Embora a salvação, a passagem para a glória imortal na família de 
Deus, seja uma promessa para toda a humanidade, Deus escolheu 

trabalhar com a família de um homem para tornar isso possível. 
Jesus Cristo nasceu como descendente de Abraão, e o Seu sacrifício 
e ressurreição são os meios que permitem o perdão do pecado e 
também o caminho para a vida eterna.

Israel e os judeus foram conectados não somente à Grã-Bretanha, 
mas também aos Estados Unidos. Os três estão conectados por 
vínculos que são mais profundos do que a história moderna. Eles 
estão conectados através das promessas feitas pelo Deus Criador a 
Abraão, o pai dos fiéis. Essas promessas, tanto espirituais quanto 
físicas, são certas e verdadeiras. O espaço aqui não permite uma 
explicação completa dessa verdade, mas você pode ler sobre isso em 
nosso guia de estudo bíblico gratuito os Estados Unidos e a Ingla-
terra na Profecia Bíblica.

Muitos percebem essa conexão até certo ponto, notando que é de 
Deus. Isso faz com que as pessoas pressintam que assim que Israel 
cair os Estados Unidos também cairá. Deus favorece e protege Israel 
e os Estados Unidos? A questão foi levantada pelo eminente estu-
dioso norte-americano Walter Russell Mead. Em um artigo para 
a revista The American Interest em 25 de maio de 2011, intitulada 
“O Sonhador Vai ao Conde”, em que ele escreveu sobre as relações 
entre esses dois países. Mead vislumbrou que a conexão entre os 
dois é realmente algo especial.

Ele escreveu: “A existência de Israel significa que o Deus da Bíblia 
ainda está cuidando do bem-estar da raça humana. Para muitos 
cristãos norte-americanos, que não são como os fundamentalistas, 
a restauração dos judeus na Terra Santa e a criação de um estado 
democrático bem sucedido após dois mil anos de opressão e exílio é 
um sinal claro de que a religião da Bíblia pode ser confiável”.

Na verdade, a “religião” da Bíblia é confiável—porque é a verdade. 
Quando conectamos isso a eventos de nosso mundo moderno, con-
seguimos nos aprofundar mais nessa compreensão. A Declaração 
Balfour de 1917 foi um passo fundamental na criação do atual 
Estado de Israel. Vale ressaltar esse ponto desse centenário.

O Estado de Israel hoje ainda se encontra em uma conjuntura 
complexa, mas importante quanto aos assuntos mundiais. Poucos 
entendem o papel desse Estado judeu segundo essa dimensão des-
crita neste artigo.

Há cinquenta anos, um observador olhou através da névoa do 
equívoco e comentou a importância de Israel. O filósofo social 
Eric Hoffer escreveu: “O que acontecer com Israel, vai acontecer 
com todos nós. Se Israel sucumbir, o holocausto cairá sobre nós”  
(“A Posição Peculiar de Israel”, The Los Angeles Times, 26 de maio 
de 1968).

Embora Israel venha enfrentando muitos inimigos, nós não pre-
cisamos temer o desaparecimento do Estado de Israel. A Bíblia 
mostra que essa nação vai desempenhar um papel fundamental no 
tempo que anteceder o retorno de Jesus Cristo! BN

              PARA SABER MAIS

Por que o Oriente Médio está em constante turbulência? O fato de que 
essa região seria um barril de pólvora foi predito séculos atrás pelos 
profetas bíblicos. Aonde esses eventos nos levam? Para aprender o 
que a Bíblia diz, baixe ou solicite sua cópia gratuita de "O Oriente 
Médio na Profecia Bíblica".

http://portugues.ucg.org/estudos
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deus, ciência  
e a BÍBlia

Uma e outra vez, a exatidão do re-
gistro bíblico é corroborada por 
descobertas arqueológicas. Nós re-

latamos aqui duas descobertas recentes 
em Israel, ambas abordadas na edição de 
novembro-dezembro de 2017 da revista 
Biblical Archaeology Review—uma de um 
lagar duma vinha famosa e a outra de 
um portão dum santuário religioso.

Uma prensa de vinho em Jizrreel
A primeira diz respeito à propriedade 

de um homem chamado Nabote durante 
o reinado em Israel do perverso rei Acabe e da rainha Jezabel no 
ano 800 AEC.

Em 1 Reis 21 diz que Nabote tinha uma vinha que ficava ao 
lado de um grande edifício do rei em Jizrreel. Este edifício é co-
mumente referido como um “palácio”, porém tudo indica que 
parece que era uma instalação militar—“provavelmente o prin-
cipal local de reunião da cavalaria de Acabe” (Norma Franklin, 
Jennie Ebeling, Philippe Guillaume e Deborah Appler, “Encon-
tramos a Vinha de Nabote Jizrreel?”, página 52). Acabe queria 
essa propriedade adjacente, mas Nabote recusou-se a entregar 
a terra de seus ancestrais por dinheiro ou por outra vinha. Jeza-
bel disse a Acabe que ele era o governante, por isso ela conse-
guiria aquela vinha para ele—e assim fez, ela acusou falsamente 
a Nabote e o condenou à morte. Deus então enviou o profeta 
Elias para informar Acabe que haveria consequências graves por 
causa daquele crime.

Mais tarde, em 2 Reis 9, vemos esse lugar sendo mencionado 
novamente. Depois que Acabe morreu, seu filho Jorão reinou 
em seu lugar, e Jezabel agora era a rainha-mãe. Jorão foi feri-
do numa batalha na área que agora é a Jordânia e voltou para 
Jizrreel. Então, Deus ordenou ao comandante do exército de  
Israel, Jeú, ungir a um rei e enviá-lo para derrocar a casa de Aca-
be. Jeú voltou para Jizrreel. Ele teria se aproximado pelo lado les-
te. Quando os vigias o viram chegar, Jorão saiu para combatê-lo 
“e o encontrou no campo de Nabote, o jizreelita” (versículo 21). 
Jeú matou Jorão e jogou seu corpo no campo de Nabote, lem-
brando que Deus disse que a casa de Acabe receberia de volta 
essa parcela de terra. Então, Jezabel foi morta em Jizrreel.

Surpreendentemente, em 2012, arqueólogos descobriram 
uma área de pedra rochosa exposta, ao lado da antiga Jizrreel, 
que parecia uma antiga adega—e as escavações que começaram 
no ano seguinte mostraram que se tratava de um grande 
complexo vinícola. “O complexo de adegas escavadas abrange 
cerca 39 metros quadrados e consiste em um piso de 10 metros 
quadrados e duas cubas de 4 metros quadrados e mais de um 
metro de profundidade” (p. 54). Os arqueólogos declararam 
acreditar que, “baseado em comparações com vinícolas próximas 
e com a ausência de provas de uma prensa de trava ou parafuso 
(que foram inovações mais recentes), isso provavelmente data da 
Idade do Ferro” (ibid.)—e coincide com a época de Acabe.

A vinha descoberta também estava no lado leste de Jizrreel, o 
lado em que Jeú se aproximou e perto da estrada em que ele te-
ria viajado. Também se destacou que “o solo rico do terraço agrí-

cola ao norte da vinícola [aonde a vinha 
que fazia parte a área de processamento 
teria sido descoberta] recentemente foi 
analisado e considerado adequado para a 
viticultura [cultivo de uvas], enquanto, em 
contraste, os campos ao oeste eram mais 
adequados ao cultivo de azeitonas” (ibid.).

Então, a arqueologia e a análise científi-
ca confirma uma vinha da Idade do Ferro 
no lado nordeste de Jizrreel—alinhado ao 
que é indicado na Bíblia.

Um banheiro num portão do santuário
A segunda descoberta apoia o que a Bíblia diz sobre as refor-

mas religiosas durante o reinado do rei Ezequias de Judá no ano 
700 AEC e também um método de profanação de santuários 
usado pelos israelitas naquela época.

Em 2016, os arqueólogos que trabalhavam em Laquis, a 
sudoeste de Jerusalém, completaram a escavação de seis 
câmaras em um portal da cidade da Idade do Ferro. Em uma 
das câmaras do portão, foi descoberto um santuário onde eles 
creem ser o lugar que o Deus de Israel era adorado. Apesar de 
Deus ter determinado um lugar central de culto e sacrifício— 
o tabernáculo e, mais tarde, o templo muitos em Israel e Judá 
seguiram contrariando as instruções de Deus, mantendo vários 
locais de adoração e sacrifício em toda a terra conhecidos como 
“os altos”.

No caso dessa câmara no portal de Laquis, ela era “dividida em 
dois cômodos. No cômodo menor, dois altares de pedra com 
chifres foram colocados em frente a um nicho de gesso” (Saar 
Ganor e Igor Kreimerman, “Indo ao Banheiro em Laquis”, p. 60). 
“Cada altar tinha quatro chifres. Sete desses chifres foram corta-
dos intencionalmente com um objeto afiado” (ibid.).

Os arqueólogos encontraram na sala “uma grande pedra qua-
drada deitada de lado. A pedra estava bem esculpida e tinha a 
forma de um assento . . . e no meio tinha um buraco conecta-
do à frente com um canal. [Os arqueólogos] identificaram isso 
como um banheiro de pedra” semelhante a outros encontrados 
em distintos lugares de Israel, que datam do período dos reis de 
Israel e Judá (ibid.).

A desfiguração dos chifres do altar e a construção de um ba-
nheiro naquele cômodo, evidentemente, tinham a intenção de 
profanar o santuário, tornando-o impróprio para o uso. A Bíblia 
atesta essas práticas quando o rei Jeú destruiu o santuário de 
Baal na cidade de Samaria e transformou-o em uma latrina:  
“Derrubaram o templo e o transformaram em sanitários para 
uso do público” (2 Reis 10:27, Bíblia Viva).

Esta profanação em Laquis se encaixa com o expurgo da 
adoração idólatra por Ezequias em toda a terra quando ele 
procurava centralizar a adoração no templo em Jerusalém (ver 
2 Reis 18:4). Mais uma vez, a arqueologia confirma a história 
registrada nas Escrituras. Vemos que a Bíblia é precisa e confiável 
em todos seus detalhes. Para mais evidências, não deixe de 
baixar ou solicitar o nosso guia de estudo bíblico gratuito  
A Bíblia Merece Confiança? Há muitas razões para confiarmos em 
tudo o que esse grandioso livro dos livros tem a nos dizer! BN

por Tom Robinson

A Vinha de Nabote e Uma Latrina em Laquis

C
or

te
si

a 
d

a 
Ex

p
ed

iç
ão

 J
ez

re
el

Auxiliares dos arqueólogos trabalham em um lagar que parece 
idêntico ao local da vinha de Nabote, que foi assassinado por 
causa dessa propriedade, conforme registrado em 1 Reis 21.
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A Bíblia  
e Você Siga-Me

Em dois artigos anteriores da coluna “Siga-Me” (edições 
de setembro-outubro e de novembro-dezembro de A Boa 
Nova), vimos que dois cenários exclusivos do jardim se 
enquadram na história bíblica de Deus e o homem—do 

Jardim do Éden em Gênesis ao cenário do último paraíso no final 
de Apocalipse. O primeiro é sublinhado pela rejeição do homem ao 
caminho de Deus. O último, o foco do presente artigo, apresenta uma 
atmosfera espiritual sublinhada pelo incrível desejo do Pai Celestial 
de reconciliar a humanidade com Ele através de Jesus Cristo.

A última vez que passamos um tempo com Cristo no pivô entre o 
jardim das Escrituras chamado Getsêmani—reconhecendo que a Sua 
determinação aqui à sombra de Jerusalém permitiu sermos capazes 
de avançar com esperança para entrar no cenário do último jardim, 
que examinaremos agora.

A excelente decisão de Jesus no Getsêmani reabriu a porta do que 
era inicialmente a vontade de Deus para todos nós no Éden original 
—um relacionamento pessoal com Ele. Aqui, Jesus, o “último Adão” 
(1 Coríntios 15:45), reverteu o exemplo errôneo do primeiro Adão, 
gritando: “Aba, Pai, tudo te é possível; afasta de Mim este cálice; toda-
via não seja o que Eu quero, mas o que Tu queres” (Marcos 14:36).

Esse compromisso verbal logo se tornou realidade algumas horas 
mais tarde, quando Ele foi crucificado e permaneceu morto por três 
dias para que possamos viver para sempre.

E é com esse foco fixo que, apesar da horrível agonia de Sua flage-
lação e crucificação, Ele vislumbrou o “gozo que Lhe está proposto” 
(Hebreus 12:2). De fato, na noite anterior, Ele declarou com total con-
fiança: “Vou preparar-vos lugar. E, se Eu for e vos preparar lugar, virei 
outra vez, e vos tomarei para Mim mesmo, para que onde Eu estiver 
estejais vós também” (João 14:2-3).

Seu convite aos discípulos para que continuassem com Ele veio 
acompanhado de uma promessa. E essa é a expressão final do apelo 
pessoal de Cristo: “Siga-Me”. Vejamos agora o ponto culminante 
dessa promessa no último jardim das Escrituras.

Um rio claro de água da vida
Em Apocalipse 22, somos introduzidos em um ambiente seme-

lhante a um jardim para ponderar a vida imortal com Deus, conce-
dida aos fiéis, no último Éden.

Aqui, na Nova Jerusalém que descerá do céu, descobriremos “o rio 
da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e 
do Cordeiro. No meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava 
a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em 

mês; e as folhas da árvore são para a cura das nações” (Apocalipse 
22:1-2).

Considere por um momento que, a princípio, isso foi ouvido ou 
lido por um público que não tinham água jorrando de uma torneira 
e por outro que vivia em terras semiáridas, onde a água era preciosa. 
Realmente isso parecia um paraíso. Essa imagem de pureza e abun-
dância lembra a descrição de um rio que fluía através do Éden origi-
nal (Gênesis 2:10).

Mas há um componente maior para ser entendido em relação a 
esse rio—o componente espiritual! O salmo 46:4-5 fala disso tam-
bém: “Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar 
santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela; não será 
abalada . . .”.

Acabamos de ler que a sua fonte é o próprio trono de Deus e do 
Cordeiro. Lembre-se das palavras de Jesus em João 7:37-38: “Se 
alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz 
a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva”. João disse que 
Ele estava falando do Espírito Santo (versículo 39). Sem dúvida, água 
é vida—um símbolo muito apropriado para o Espírito transformador 
e vivificante de Deus!

Deixe-me ilustrar isso. Na parte de cima da Califórnia, onde moro, 
há uma maravilha feita pelo homem—o esplendor agrícola do 
grande Vale Central. Muitas das frutas e vegetais dos Estados Unidos 
são produzidas nesse pedaço de terra semiárido que se estende por 
cerca de 600 km, de norte a sul. O que torna isso possível nessa área 
é um aqueduto integrado e um sistema de irrigação, que transforma-
ram uma vasta região seca em um tapete verde de vida que, às vezes, 
alcança horizontes muito distantes.

Ao longo da rodovia que passa por todo esse vale há placas, 
dizendo: “Onde flui água, as plantas crescem”. Grande verdade! Onde 
há água, há vida. E a poucos passos de distância não há nada além do 
solo seco e arenoso.

Devemos pensar nisso quando se trata de atender ao chamado de 
seguir a Cristo. Sermos fechados definitivamente não é a maneira 
apropriada de sustentar Sua existência em nós. Há uma grande dife-
rença entre observar um agente vivificante uma curta distância e 
permitir que ele não apenas nos toque, mas que também penetre em 
todas as fibras de nosso ser—que estava morto, mas agora vive pela 
graça de Deus com o intuito de seguir pulsante para adorá-Lo.

A árvore da vida e não mais da maldição
Esta visão em Apocalipse revela que a árvore da vida permanece 

A história bíblica começa, passa e termina com a vida em um jardim.  
Na terceira parte desta série, analisaremos o último cenário.  

por Robin Webber

Três Jardins e Um  
Propósito—O Clímax
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no meio do jardim. Não há menção de anjos bloqueando o caminho 
a ela, como aconteceu depois que Adão e Eva decidiram comer da 
árvore errada (Gênesis 3:24). Em vez disso, o acesso está aberto para 
aqueles que obedecem a Deus: “Bem-aventurados aqueles que guar-
dam os Seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, 
e possam entrar na cidade pelas portas” (Apocalipse 22:14, ACF).

Jesus prometeu anteriormente no mesmo livro que aqueles que, 
na fé, imitam Seu exemplo obediente de não fazer sua própria von-
tade, mas a vontade do Pai, receberá esta recompensa: “Ao que vencer, 
dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus” 
(Apocalipse 2:7).

Na visão desse paraíso de Apocalipse 22, não há menção à árvore 
do conhecimento do bem e do mal. Ela não terá lugar ou espaço aqui. 
Ela não tem mais utilidade.

As pessoas que vivem nesse último cenário são aquelas que, tendo 
enfrentado a escolha entre as duas árvores, representando uma vida 
guiada por si mesmo versus uma existência guiada por Deus, esco-
lheram e continuaram nesta última. Com a ajuda de Deus, eles final-
mente resistiram em sua decisão de participar da árvore da vida e não 
da árvore proibida.

Essa árvore proibida, a maneira de escolher por nós mesmos o que é 
certo e errado, trouxe uma maldição para a humanidade. No entanto, 
observe a impressionante declaração do versículo 3: “Ali não haverá 
jamais maldição”. Imagine! Isso resume o que foi dito em Apoca-
lipse 21:4: “Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem 
lamento, nem dor”!

E não é apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal que 
perderá seu espaço, mas também não haverá nenhuma serpente 

enganadora nesse cenário. Apocalipse 21:27 nos diz: “E não entrará 
nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira; 
mas somente os que estão inscritos no Livro da Vida do Cordeiro”.

As peças centrais do jardim
Mas o que torna tudo isso possível? São as eternas peças centrais 

desse Jardim do Éden restaurado.
Em muitos lugares, hoje você pode ver uma fonte central ou uma 

estátua memorial, e muitas vezes dão nome ao parque. Aqui, para 
sempre, as peças centrais são Deus e o Cordeiro (Apocalipse 21:3-5; 
comparar Apocalipse 21:22-23). Deus sempre quis estar entre Seus 
filhos, seja Adão e Eva, os filhos de Israel, a Igreja primitiva, ou nós 
hoje em dia.

Deus, o Pai, é Quem inicia nosso chamado para entrar num rela-
cionamento pessoal com Jesus Cristo, como o próprio Jesus declarou: 
“Ninguém pode vir a Mim, se o Pai que Me enviou não o trouxer” 
(João 6:44). Então, é somente através de Cristo que podemos vir ao 
Pai (João 14:6). Ambos devem estar no centro de nossas vidas—a 
partir do cenário eterno do jardim.

Ao lado do Pai está o Cordeiro—Jesus Cristo. Uma coisa é certa, 
nosso Pai Celestial sempre esteve no centro da vida de Jesus de 
Nazaré. Afinal, Ele reconheceu plenamente isso e nos deu exemplo 
de quem aceitaria o chamado para segui-Lo, e o que alimentou a exis-
tência de Jesus: “A minha comida é fazer a vontade daquele que me 
enviou, e completar a sua obra” (João 4:34). Essa obra o levaria de um 
jovem artesão da Galileia para se tornar “o Cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo” (João 1:29).

Portanto, seria de espantar que Jesus tenha sido confirmado agora e 
para sempre como o Cordeiro de Deus, tanto no céu como na Terra? 
Muitas vezes pensamos em Jesus como sendo o cordeiro sacrificial 
no altar da Gólgota. Mas aqui, nesse cenário do jardim, Ele ainda 
é chamado “o Cordeiro”, como também é em outras 27 vezes em  
Apocalipse!

Isso é uma parte permanente de quem Ele é—lembrando que 
aqueles que desejam entrar neste último jardim e fazer parte de Seu 
ambiente santo para viver em Cristo diante de nosso Pai Celestial, 
devem morrer para a vida egocêntrica e viver oferecendo continua-
mente sacrifícios para Deus (Romanos 6:5-6).

Um olhar para o futuro
Após ponderar nesse último jardim, ainda há mais a explorar. 

Então, eu o convido a se juntar a mim na próxima vez que visuali-
zarmos esse futuro jardim, esse novo céu e nova terra, esse Reino de 
Deus em sua plenitude, que não é apenas um destino ou um ponto 
de contato isolado na eternidade, mas é algo muito maior que Deus 
deseja que internalizemos desde agora.

Enfim, a vida eterna é expressa não em termos de lugar ou espaço, 
mas em termos de uma relação íntima com o Pai e com Cristo. Como 
Jesus orou na última noite de Sua vida humana: “E a vida eterna é 
esta: que Te conheçam a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus 
Cristo, Aquele que Tu enviaste” (João 17:3).

Então, venha juntar-se a mim na próxima vez que explorarmos a 
jornada que está diante de nós e chegarmos para abraçar a realidade 
de que a eternidade não é simplesmente um destino, mas uma forma 
de viajar, agora e para sempre, enquanto prestamos atenção ao cha-
mado de Cristo, quando Ele nos diz: “Siga-Me”. BNN
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“Se alguém tem sede, venha a mim 
e beba. Quem crê em mim, como 
diz a Escritura, do seu interior cor-
rerão rios de água viva”.
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notÍcias Mundiais  
e a Profecia

Eventos e Tendências Atuais

Um estudo recente revela que homens jovens, sem diplomas 
universitários, estão tendo dificuldade em se adaptar aos 

empregos disponíveis e estão voltando-se para outras coisas. 
“Os economistas de Princeton, da Universidade de Rochester 
e da Universidade de Chicago, dizem que [além de um fraco 
desempenho da economia] mais uma razão é que muitos 
desses jovens—que não possuem diplomas universitários—
estão rejeitando esses trabalhos porque têm uma alternativa 
melhor: ficar em casa e curtir videogames” (Ana Swanson, “Por 
Que os Incríveis Jogos de Videogame Podem Causar um Grande 
Problema nos Estados Unidos”, The Washington Post, 23 de 
setembro de 2016).

A recessão de 2008 não afetou apenas o setor imobiliário, 
mas também os empregos. Todo  mês sai relatórios de como 
o mercado de trabalho está reagindo e as projeções para os 
próximos meses. Muitos desses jovens que estavam em busca 
de trabalho, mas agora estão escolhendo ficar desempregados: 
“Os pesquisadores não estão apenas dizendo que jovens 
desempregados estão voltando-se para os videogames. Eles 
estão dizendo que jogos eletrônicos cada vez mais sofisticados 

estão atraindo os homens jovens para longe do mercado de 
trabalho” (ibid.).

Em longo prazo, isso terá um efeito sobre a carreira deles e 
o sucesso na vida. Ao invés de ganhar experiência no trabalho 
e progredir numa carreira a partir dos vinte anos de idade, eles 
adiam esse processo, prejudicando não apenas suas futuras fa-
mílias, mas também o mercado de trabalho em geral. (Embora 
o interesse pelo videogame também tenha aumentado entre 
aqueles com diplomas universitários, as taxas de ocupação para 
este grupo até agora não foram afetadas).

Essa devoção ao videogame é um caso extremo de busca de 
prazer. Todo mundo em uma sociedade de primeiro mundo 
está suscetível a esse tipo de gratificação instantânea, sejam por 
meio de videogames, redes sociais, seriados de TV ou outros en-
tretenimentos.

A Bíblia adverte sobre um tempo em que os homens serão 
“mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus” (2 Timóteo 
3:4, NVI). Quase um quarto (22%) dos homens, que têm apenas 
o ensino médio, se encontra em um caminho potencialmente 
perigoso de envolvimento com recompensas superficiais.

A Era do Videogame: Todos jogam e ninguém trabalha?

Enquanto todo o Oriente Médio continua lutando contra a 
propagação e a violência do extremismo islâmico, o governo 

egípcio do presidente Abdel Fattah el-Sisi está lutando contra 
uma situação cada vez mais tensa e perigosa em sua região leste.

Embora a área do Sinai seja mais conhecida como o cenário 
do antigo êxodo israelita do Egito, agora ela está sendo conheci-
da como um ninho de terrorismo e violência sectária, com vários 
grupos extremistas diferentes, inclusive o Estado Islâmico, que 
realiza operações na península. Até agora, as forças egípcias não 
tiveram êxito em conter esse surto, que já se aproxima dos cen-
tros populosos do país.

A revista The New Yorker ressalta: “A situação do Egito é uma 
reminiscência da experiência dos Estados Unidos no Iraque e no 
Afeganistão. As forças egípcias possuem bases militares, ope-
ram postos de controle e realizam patrulhamento constante em 
comboios blindados—mas não conseguem controlar grande 
parte daquela área. Abdel Fattah pode até ser o homem mais 
poderoso dentre os governantes de mais de vinte países árabes. 
Mas sua estratégia no Sinai, até agora, não está funcionando” 
(Robin Wright, “O Egito Está Em Dificuldades Não Apenas Com 
O Estado Islâmico”, 27 de novembro de 2017).

Apesar dos graves reveses sofridos no ano passado, o extre-
mismo islâmico em suas diversas organizações—EI, al-Qaeda e 
outros—está bem vivo no Oriente Médio e no norte da África. 
Em 24 de novembro de 2017, uma mesquita frequentada por su-
fis no norte do Sinai foi alvo de um ataque brutal que deixou 
mais de trezentos mortos e pelo menos cem feridos, configuran-
do o pior ataque terrorista na história do país.

O tempo vai dizer se o Egito se recuperará desses últimos de-
sastrosos sete anos, iniciados pela primavera árabe de 2010.

O Egito Enfrenta um Risco Crescente de Terrorismo
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Poderíamos pensar que os recentes e graves reveses do Estado 
Islâmico diminuiriam seu alcance e influência na Síria e que 

seriam boas notícias para o Estado judeu de Israel, que divide 
sua fronteira nordeste com a Síria. No entanto, as políticas do 
Oriente Médio raramente são tão simples quanto parecem, e o 
recuo do Estado Islâmico e o fortalecimento do regime do pre-
sidente sírio, Bashar al-Assad, podem significar tempos difíceis 
para Israel.

Os problemas de Israel persistem desde a sua fundação na 
primavera de 1948. Naquela ocasião, em poucas horas, uma 
coalizão de Estados árabes declarou guerra ao país incipiente e 
o invadiu por várias frentes. Nove meses depois, Israel saiu vito-
rioso e tem lutado pelo seu direito de existir desde então. Agora, 
esse rearranjo e o balanço de poderes no Oriente Médio podem 
fazer surgir novamente a antiga ameaça de uma coalizão hostil.

Um recente artigo no site Geopolitical Futures se refere justa-
mente a isso: “O maior medo de Israel não é ser invadido por um 
inimigo; pois tem uma geografia militar vantajosa para resistir a 

um único invasor na região. O cenário de pesadelo para o país 
é sofrer uma invasão bem coordenada por múltiplos poderes.  
(Se a coalizão dos estados árabes que atacaram Israel em 1948 
fosse mais bem coordenada, poderia ter derrotado Israel)”.

“A guerra civil na Síria, portanto, tem sido na verdade o lado 
bom da revolta [da primavera árabe de 2011] no Egito para os 
israelenses. Ao mesmo tempo em que Israel temia o retorno dos 
demônios passados no Egito, de repente, seus inimigos ao norte 
ficaram incapacitados” (Jacob Shapiro, “Israel: O Perigo Está no 
Horizonte”, 28 de novembro de 2017).

Uma nova coalizão invasora é o cenário de pesadelo dos 
israelenses, porque talvez não haja muito que poderia ser feito 
caso isso se tornasse realidade. Atualmente, Israel está buscando 
uma improvável aliança com a Arábia Saudita contra seu inimigo 
em comum, o Irã, mas qualquer coalizão pan-árabe contra Israel 
pode incluir a Arábia Saudita como um membro-chave.

Atualmente o Estado de Israel está em uma posição bastante 
segura, mas, como sempre, o prognóstico é preocupante.

Antigos perigos que continuam ameaçando Israel

O jornal Financial Times informou recentemente sobre os abu-
sos que sofrem os presos na ditadura socialista sul-america-

na da Venezuela:
“As forças de segurança da Venezuela estão asfixiando, eletro-

cutando e abusando sexualmente de prisioneiros e forçando-os 
a comer comida cheia de cinzas de cigarro, insetos e excremen-
tos nas prisões, todos são manifestantes antigoverno detidos 

este ano” (Gideon Long, “Venezuela Acusada de Abuso Sistemá-
tico de Prisioneiros”, 28 de novembro de 2017).

A situação é horrível. Felizmente, sabemos que uma mudança 
está a caminho. A Boa Nova proclama uma mensagem de espe-
rança e de salvação através de Jesus Cristo e um futuro Reino 
de paz que Ele iniciará quando retornar. O Rei dos reis e Senhor 
dos Senhores vai estabelecer um sistema de governo justo e 
imparcial. Muito diferente de qualquer sistema que o mundo já  
tenha visto.

Abusos sistemáticos na Venezuela

Na quarta-feira, 6 de dezembro de 2017, o presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, cumpriu uma grande promessa 

de campanha ao anunciar que os Estados Unidos reconheciam 
oficialmente Jerusalém como a capital de Israel e que estava or-
denando que se realizassem os planos para transferir a embai-
xada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém.

O anúncio foi imediatamente criticado por vários líderes 
mundiais, muitos alegando que isso iria levar a mais conflito na 
região—embora isso pareça provável, ainda assim foi feito. E é 
claro, a mudança da embaixada somente acontecerá daqui a al-
guns anos, pois é preciso tempo para planejamento e constru-
ção e pode ser que isso seja finalizado apenas depois do atual 
mandato presidencial.

O congresso dos Estados Unidos votou uma lei para fazer isso 
em 1995, que foi aprovada quase por unanimidade—no Senado, 
93 votos a favor e 5 contra, e na Câmara dos Deputados 374 
votos a favor e 37 contra. No entanto, a lei dava ao presidente um 
tempo de postergação de seis meses por razões de segurança 
nacional, e essa opção foi usada pelos ex-presidentes a cada 
seis meses por vinte e dois anos! No ano passado, o apelo para 
essa transferência foi reafirmado no Senado por uma votação de  
90 a 0, em 5 de junho de 2017.

James Phillips, da Heritage Foundation, escreveu: “Essa poster-
gação é simbólica, pois demonstra uma injustiça histórica: Israel 
é o único país do mundo que não pode escolher sua própria 
capital” (Heritage.org, 7 de dezembro de 2017)—ou pelo menos 
não tem sua escolha respeitada.

Francamente, esse reconhecimento deveria ter vindo junto 
com o Estado israelense em 1948. O motivo de isso ter levado 
tanto tempo é devido à prolongada permissão ocidental à vio-
lência islâmica e a ideia de que reconhecer as reivindicações dos 
judeus em relação a Jerusalém impediria as negociações de paz.

No entanto, o editor do jornal Daily Wire, Ben Shapiro, disse 
na Fox News, em 6 de dezembro: “O que o presidente Trump 
está fazendo não é apenas um reconhecimento da realidade, 
mas também um ato de utilidade política, porque todas as ne-
gociações que aconteceram nos últimos vinte anos . . . tinha 
como pré-requisito a estupidez de que Israel iria desistir da sua 
capital eterna, mas isso é loucura. Para entender o quanto isso 
é estúpido, basta pensar que, para Israel, Jerusalém é mil vezes 
mais importante do que Washington é para os Estados Unidos” 
(citado no site DailyWire.com).

Além disso, em muitas passagens da Bíblia a cidade Jerusa-
lém é mostrada como o lugar focal do povo de Israel e Judá: 
“Pois Davi disse: O Senhor Deus de Israel deu repouso ao Seu 
povo; e Ele habita em Jerusalém para sempre” (1 Crônicas 
23:25). E “naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do 
Senhor”, quando Jesus reinar sobre todas as nações (Jeremias 
3:17). Mas antes disso, a cidade estará no centro de um conflito 
mundial (Zacarias 12:1-3). Portanto, precisamos orar “pela paz 
de Jerusalém” (Salmo 122:6).

Para saber mais sobre os futuros eventos nessa região, baixe 
ou solicite nosso guia de estudo bíblico gratuito "O Oriente 
Médio na Profecia Bíblica".

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

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

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

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

Faça uma doação agora!                                                                                                                     

Solicite ou baixe sua cópia gratuita em  
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A nação mais poderosa do mundo—os Estados 
Unidos da América—é ignorada na profecia 
bíblica? Por que são mencionadas nações rela-

tivamente pequenas como o Egito, a Síria e o Líbano, 
enquanto nada encontramos sobre um país tão im-
portante como os Estados Unidos? E quanto às outras 
grandes nações de língua inglesa, como a Inglaterra, o 
Canadá e a Austrália?

Na verdade, muitas profecias mencionam essas na-
ções. Mas, sem uma compreensão adequada da histó-
ria e das Escrituras, poucos podem identificar esses paí-
ses e descobrir o que o futuro lhes reserva. Os editores 
da revista A Boa Nova produziram um guia de estudo 
surpreendente e esclarecedor, Os Estados Unidos e a 
Inglaterra na Profecia da Bíblia. Esta publicação leva 
você a uma extraordinária jornada, através da história 
e da profecia bíblica, para revelar uma história incrível 
que revela um sério aviso às principais nações de língua 
inglesa.

Você não pode ficar sem essa preciosa informação!

ESTADOS UNIDOS?
O Que o Futuro Reserva Para os


