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E ditorial

Como a Guerra Chegará ao Fim?

Scott Ashley
Editor-chefe

British Army

D

urante a Primeira Guerra Mundial, muitos soldados
Isso não significa que a Primeira Guerra Mundial não teve resulalemães marcharam para a batalha com seu lema impe- tado. Quatro impérios ruíram e surgiu o primeiro estado comunista
rial Gott Mit Uns—“Deus conosco”—em seus elmos e do mundo, ademais, o mundo que existia antes de 1914 foi destruído
nas fivelas dos cintos. Sacerdotes, pastores e capelães e estava preparado o cenário para uma carnificina ainda maior na
de ambos os lados encorajavam os
Segunda Guerra Mundial. E um dos
homens a lutar do seu lado numa
efeitos disso, que ainda perdura hoje,
causa justa, proclamando que a vitóé que milhões de pessoas perderam
ria deles era vontade de Deus.
a fé em um Deus que permitiu esse
Em sua residência, o bispo anglisofrimento indescritível.
cano de Londres, Arthur WinninMas Deus não é impassível ou indigton-Ingram, declarou que aquela
ferente. Ele se importa profundaera uma “guerra santa” e pediu aos
mente com Sua criação e Seus filhos
soldados britânicos que “matassem
de todas as nações e raças. Uma das
os alemães...mas não apenas por
passagens mais famosas da Bíblia diz
matar, mas para salvar o mundo,
o seguinte: “Deus amou o mundo
para matar tanto o bem quanto o mal,
de tal maneira que deu o seu Filho
para matar tanto os jovens quanto os
unigênito, para que todo aquele que
velhos...Como já disse milhares de Soldados britânicos se reúnem para um serviço religioso perto
nele crê não pereça, mas tenha a vida
vezes, vejo essa como uma guerra da das linhas de frente durante a Primeira Guerra Mundial.
eterna” (João 3:16).
pureza, e vejo como mártires todos os
E Deus trará a oportunidade de
que morreram nela” (citado por Philip Jenkins, A Grande e Santa salvação para toda a humanidade—não exatamente como espera a
Guerra: Como a Primeira Guerra Mundial Tornou-se uma Cruzada maioria das pessoas. Conforme explicado nesta edição, Deus não
Religiosa, 2014, p. 71).
está oferecendo salvação para o mundo inteiro agora. Ele também
Na Alemanha, o pastor Dietrich Vorweck reescreveu o Pai Nosso não está tentando acabar com o sofrimento humano hoje em dia. Ele
assim:
sabe que os seres humanos no mundo todo devem aprender algumas
lições muito dolorosas antes de estarem dispostos a admitir que “não
Pai nosso que estais nos céus,
conheceram o caminho da paz” (Romanos 3:17, citando Isaías 59:8).
Venha logo socorrer o povo alemão.
Por que não conseguimos encontrar o caminho da paz? Porque “há
Ajude-nos nessa guerra santa...
caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os camiLeve o Teu Reich alemão a vitórias gloriosas.
nhos da morte” (Provérbios 14:12; 16:25). A maneira que parece certa
Quem vai ficar à frente dos conquistadores? . . .
para nosso raciocínio levou a séculos de guerras sangrentas em que
Seja feita a Vossa vontade...
aprendemos a matar uns aos outros de forma cada vez mais eficiente!
Golpeie o inimigo todo o dia com a morte e dez vezes mais problemas...
Mas não será sempre assim. Como também foi explicado nesta ediNão nos deixeis cair em tentação
ção, está chegando um tempo em que Jesus Cristo, como Rei dos Reis
Não permitas que sejamos gentis em nossa ira
e Senhor dos Senhores, “julgará entre as nações, e repreenderá a muiExecute o Teu julgamento divino. (citado da p. 13)
tos povos...” (Isaías 2:4, ACF). Como um resultado, “...converterão as
Aparentemente, esses pedidos ficaram sem resposta quando suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices; uma nação não
milhões morreram ou foram mutilados permanentemente em cam- levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerpos de batalha lamacentos e sangrentos durante quatro anos de com- rear” (mesmo versículo).
bates em que a fronteira praticamente não avançou.
Essa passagem está descrevendo o vindouro Reino de Deus—o
“Um impressionante comentário sobre a guerra foi feito pelo mesmo Reino pelo qual Cristo nos diz para orar: “Venha o Teu reino”
britânico Harry Patch, o último soldado que lutou nas trincheiras (Mateus 6:10). Esperamos que você se junte a nós nessa oração.
da guerra e morreu em 2009 aos 111 anos de idade. Ele cria que a Leia esta edição para saber mais sobre a necessidade do estabeleciguerra não valia uma única vida...Ele se lembrou de ter visto cães mento desse Reino e como acontecerá! BN
raivosos brigando por biscoitos tirados do bolso de homens mortos
e se perguntando: Será que o que estamos fazendo é diferente disso?
Duas nações civilizadas, Inglaterra e Alemanha, lutando por nossas
vidas”. Em resumo, ele comentou: “E hoje, eu não sei pelo que
lutámos” (pp. 2-3).
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“A GUERRA PARA ACABAR
COM TODAS AS GUERRAS”
Por Que Não Conseguimos Encontrar a Paz?

No centésimo aniversário que marca o fim da Primeira Guerra Mundial, ainda vemos um mundo imerso em conflitos e, muitas vezes, à beira de uma guerra ainda maior. Muitos dos problemas de hoje podem ser atribuídos a
esse conflito. Se quisermos entender o caminho para a paz, devemos primeiro entender o que leva à guerra.
eu pai lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele trouxe
para casa muita bagagem, algumas emocionais e
outras literais—uniformes velhos, medalhas, mapas
e muitas fotos.
Lembro-me de uma vez pegar sua Bíblia e abri-la para encontrar
uma papoula pressionada entre as páginas.
“Onde você conseguiu isso?”, Perguntei.
“No campo de Flandres”, ele respondeu, e começou a recitar um
poema sombrio, escrito durante a Primeira Guerra Mundial.
Nos campos de Flandres crescem papoulas
Entre as cruzes que, fila a fila,
Marcam o nosso lugar; e no céu
As cotovias, ainda corajosamente a cantar, voam
Escassas, fazendo-se ouvir entre as armas abaixo.

Fiquei surpreso quando ouvi as palavras emanarem de seu coração.
Este foi o único poema que eu o ouvi recitar. Esse poema deve ter sido
profundamente significativo para meu pai para que ele o guardasse
na memória.
“Os Campos de Flandres” é um poema de guerra em que os mortos
assombram os vivos ao implorar para não serem esquecidos. Quando
prestamos mais atenção nesse poema, percebemos que os mortos
dizem aos vivos:
Tomem a nossa guerra com o inimigo
A vós entregamos, das nossas mãos moribundas,
A tocha; que seja vossa, para que a mantenhais ao alto.
Se traírdes a nossa fé, dos que morremos,
Jamais dormiremos, ainda que cresçam papoulas
Nos campos de Flandres.

Atentem bem para as estrofes. Os mortos estão instigando os vivos
a lutarem mais e, tragicamente, para haver mais mortes.
Quando era criança, eu me lembro de veteranos usando papoulas
artificiais nas ruas de minha cidade natal todo dia 11 de novembro.
Eu tenho uma dessas em meu escritório, que comprei no Canadá há
alguns anos. Eu vejo a papoula não como um símbolo pró-guerra,
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mas como uma dolorosa lembrança da loucura e da tragédia da
guerra, especialmente a Primeira Guerra Mundial.

“A longa guerra europeia”
O último sacrifício feito pelos mortos da guerra de todos os tempos
nos leva a meditar tanto nas causas quanto no legado dela.
Para começar, vamos considerar uma nova definição de termos.
Costuma-se referir à guerra que começou em 1914 como a Primeira Guerra Mundial, a qual, supostamente, terminou em 1918,
e a seguinte guerra mundial de 1939-1945 como a Segunda Guerra
Mundial. No entanto, para entender corretamente o que começou em
1914, devemos considerar o uso de um termo cunhado por alguns
historiadores: “a longa guerra europeia”.
Esse conflito, que durou décadas, começou em 1914 e terminou
em 1989, com o fim da chamada Guerra Fria. Hoje em dia, ainda
sentimos os efeitos desses eventos que duraram 75 anos. Usarei os
termos de forma intercambiável neste artigo, mas tenha em mente
que as guerras mundiais do século vinte são mais bem vistas como
uma guerra contínua com tréguas temporárias e intervalos.
Inicialmente, vamos analisar o custo humano da primeira fase
desse longo conflito conhecido como Primeira Guerra Mundial ou a
Grande Guerra—a qual, na época, muitos a chamaram de “a guerra
para acabar com todas as guerras”. Quando os canhões silenciaram
em 11 de novembro de 1918, cerca de nove milhões de soldados
estavam mortos. Outros vinte e um milhões foram feridos, e muitos
ficaram mutilados por toda a vida. E era impossível contabilizar os
milhões de civis que morreram de fome ou doenças.
Durante horrendos cinquenta e dois meses, essa guerra foi uma
voraz máquina de matar. Somente a Alemanha chegou a perder um
homem a cada segundo dessa guerra.
Porém, o armistício não acabou com a matança. A Rússia submergiu em uma guerra civil, que levou a uma ditadura comunista, em
que milhões de pessoas morreram nos vinte anos seguintes. A guerra
também foi um fator determinante para o surgimento do grande pro-
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por Darris McNeely

blema da gripe de 1918-1919, que matou entre 20 e 50 milhões de
pessoas em todo o mundo, ou seja, mais do que a própria guerra
(ver “A Gripe Espanhola—A Pandemia Que Mudou O Mundo”,
página 14).

A guerra acabou, mas o conflito continuou
O armistício pôs fim à matança, mas não trouxe a paz. Um dos
livros mais reveladores sobre este assunto é Uma Paz para Pôr Fim
a Toda Paz de David Fromkin (1989). Fromkin enfoca o colapso do
Império Otomano e o impacto da guerra no Oriente Médio, particularmente a criação de suas modernas divisões políticas na Conferência de Paz de Paris, realizada em 1919-1922 pelas nações vitoriosas.
Entender a história de como foram formadas as nações da Síria, da
Jordânia e do Iraque ajuda a compreender muito dos atuais conflitos
que afetam essa região hoje. Como diz o título do livro, o resultado
dessa luta não trouxe paz ao Oriente Médio. Em vez disso, houve
continuidade no conflito.
Por centenas de anos, o Império Otomano manteve uma frágil paz
no Oriente Médio. Estou usando o termo “paz” no sentido de que
um governo autocrático centralizado pôde, pela força bruta, impor
a ordem sobre uma região com profundas lealdades tribais e étnicas.
Apesar da religião (islamismo) e do idioma (árabe) comum desses
povos, havia e há questões profundamente divisoras que levam à perpetuação do conflito.
Mas ao saírem vitoriosos na guerra, a Grã-Bretanha e os aliados
acabaram definitivamente com o domínio turco no Oriente Médio.
Em seu lugar, eles criaram países semelhantes aos da Europa, mas
sem nenhuma concordância local. As linhas geográficas dos novos
Estados foram traçadas sem uma adequada compreensão dessas tensões étnicas e religiosas.
Um exemplo é a linha divisória do Estado da Jordânia. Podemos
ver linhas retas e algumas quase em ângulo reto, sem conexão com a
realidade da área. Atualmente, as facções em conflito na Síria são um
testemunho brutal do fracasso dos diplomatas há quase um século.

Frank Hurley

A falha no novo mapa do Oriente Médio
Fromkin destaca que os políticos europeus presumiram que o
modelo de Estado secular da Europa poderia ser imposto a uma
região que tinha suas raízes históricas profundamente fundamentadas na crença em uma lei sagrada. O Alcorão, o livro sagrado do
islamismo, deu origem à lei da Sharia. Os islamitas radicais acreditam que os Estados democráticos modernos não têm legitimidade.
E, claro, isso é particularmente mais dirigido ao Estado de Israel,
cujos habitantes judeus eles desejam empurrar para o mar. Mas os
islamitas também se opõem aos Estados muçulmanos seculares
comandados por governantes seculares; razão pela qual eles, muitas
vezes, tentaram derrubar os governos muçulmanos moderados.
Em pauta, escreve Fromkin, está “a questão de saber se o transplantado sistema moderno de política inventado na Europa—caracterizado, entre outras coisas, pela divisão da terra em Estados seculares
independentes com base na cidadania nacional—sobreviverá no solo
estrangeiro do Oriente Médio” (pp. 563-564).
O governo secular moderno não se enraizou na maioria das nações
do Oriente Médio. A democracia de estilo ocidental é apenas uma
estrutura superficial que mascara as profundas divisões étnicas.
As modernas formas democráticas de governos são estranhas para
grande parte da população muçulmana. A democracia não pode ser

A Primeira Guerra Mundial foi uma
máquina assassina voraz. Ali morreram
milhões de soldados e civis! Apesar do
horror, o armistício de 1918 não significou
o fim da carnificina.
imposta pelas armas. Ela deve começar nos corações e nas mentes
das pessoas e prevalecer após longos períodos de avaliações, debates
e discussões.
Em tempos mais recentes, o moderno Oriente Médio, criado pelos
eventos da Longa Guerra da Europa, vem convulsionando desde a
Primavera Árabe de 2011. Além da queda de governos, em meio a
levantes civis e guerras, milhões de refugiados se espalharam pelo
norte e oeste da Europa. As massivas migrações humanas desestruturaram a Europa em uma surpreendente, e quase irônica, inversão.
Há quase um século, os diplomatas europeus criaram uma mescla de
nações insustentáveis no Oriente Médio. Agora, muitos povos dessas
nações estão dentro das fronteiras da Europa, onde estão causando
uma enorme ruptura.
A verdade é que os líderes europeus da época da Primeira Guerra
Mundial não conseguiram entender o poder do islamismo nos corações e mentes das pessoas. E podemos até dizer que os líderes atuais
ainda não entendem todo o poder da religião em geral, não apenas do
islamismo, como uma força na história e entre os povos. As políticas
seculares e o pensamento humanista nunca substituíram o poder da
religião, que proporciona sentido e esperança às pessoas.
Assim como o sonho de Alexandre, o Grande, de um mundo helenizado (isto é, um permeado pela cultura grega) acabou sendo absorvido pelas antigas tradições e ideologias das regiões locais, como as
da Babilônia e do Egito, assim também ocorrerá com qualquer plano
que intente implantar uma cultura radicalmente diferente em todo
o Oriente Médio. A profecia bíblica nos mostra que a política no
Oriente Médio e no mundo é delineada por poderosas forças espirituais pouco compreendidas ou reconhecidas pela mente humana
(Apocalipse 16:13-14).
A Primeira Guerra Mundial trouxe mudanças sísmicas no Oriente
Médio que reverberam ainda hoje. Fromkin conclui seu perspicaz
livro afirmando que as questões abertas, quanto ao redesenho do
mapa da região depois da guerra, “estão sendo contestadas pela força
das armas, ano após ano, nas ruas arruinadas de Beirute, ao longo
das margens dos rios Tigre e Eufrates e nas águas do bíblico Jordão”
(p. 565).
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O crescimento da cultura sem deus
A devastadora carnificina humana da Primeira Guerra Mundial,
que matou milhões de jovens no auge da vida, aprofundou uma crise
preexistente da fé religiosa. Séculos de pensamento iluminista havia
corroído a religião que controlava as pessoas.
A expansão do conhecimento científico e tecnológico colocou o
homem no centro do pensamento moral, removendo a necessidade e
a confiança em Deus. A teoria da evolução de Charles Darwin lançou
dúvidas sobre o relato da Bíblia de que o homem é uma criação única
das mãos de um Criador. As ideias socialistas de Karl Marx, juntamente com o estudo da psicanálise por Sigmund Freud, mudaram a
maneira como as pessoas se relacionavam entre si e afastaram ainda
mais do cenário Deus e os valores bíblicos.
A Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial acelerou as tendências existentes em direção ao ateísmo, ao niilismo e à negação de
Deus. Mas isto não era um novo fenômeno humano. No primeiro
século, em sua carta à igreja em Roma, o apóstolo Paulo descreveu
o mundo de sua época como aquele que virou as costas para Deus.
Apesar disso, as pessoas podiam ver a evidente prova da existência de
Deus através do mundo natural, mas recusavam-se a reconhecê-Lo
ou curvar-se, humildemente, para louvar e submeter-se a Ele.
Deus permitiu que o homem se afundasse em seu próprio atoleiro
moral, acreditando em mentiras como verdade e colhendo o fruto de
rejeitá-Lo como Criador. A conclusão de Paulo: “E, como eles se não
importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou
a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém”
(Romanos 1:28, grifo nosso, salvo indicação em contrário).
A guerra mudou a maneira como as pessoas olhavam para o mundo
e para si mesmas. Antes de ela começar, em agosto de 1914, o mundo
estava cheio de esperança e possibilidades, um período realmente
dourado da globalização, no qual bens e serviços, ideias e culturas
eram compartilhados e negociados em toda parte. Mas depois essa
esperança foi desvanecendo-se e o efeito dos tempos perdidos e de
uma geração perdida reorientou tudo isso.
O livro do escritor G.J. Meyer, A World Undone: The Story of the
Great War, 1914 to 1918 (Um Mundo Arruinado: A História da
Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918), ilustra isso através da
mudança na poesia após a guerra. No mundo pré-guerra, a poesia
ainda importava para as pessoas. Tanto o bem quanto o mal eram
expressos popularmente através de pensamentos e discernimentos
íntimos das pessoas. Os jornais recebiam centenas de poemas todos
os dias.
Quando as nações pegaram em armas e os homens partiram para
a guerra, a poesia da época expressava pensamentos elevados de
patriotismo e glória. Mas logo a morte, o lamaçal das trincheiras,
os gases venenosos e o simples horror de um novo tipo de guerra
tornaram-se amplamente conhecidos e o clima mudou. Como Meyer
disse, a “literatura cessou, parecia estar morta por um tempo e então
recomeçou em um plano inteiramente novo” (2006, p. 544).
Isso pode ser ilustrado por dois poemas. Em 1914, um escrito de
Rupert Brooke falava grandiosamente de morte pelo país como algo
nobre:
Se eu morrer, pense apenas isto de mim:
Que há uma cova num campo estrangeiro,
que será, para sempre, a Inglaterra.

Poucos meses depois de escrever isso, Brooke morreu em um navio
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hospital ao ser picado por um mosquito infectado. Ele tinha vinte e
sete anos.
Podemos comparar isso com um poema escrito mais tarde na
guerra por Wilfred Owen. Ao descrever a aparência de um soldado
moribundo jogado em uma carroça, ele assim escreve:
E nos meus sonhos ainda o vejo, sem que nada pudesse fazer, agarrar-se
a mim
E se, como num pesadelo, pudessem seguir atrás da carroça para onde
o atiramos
E observar o branco dos seus olhos contorcendo-se na cara,
Veriam aterrorizados nessa cara o trabalho diabólico em ação;
Poderiam ouvir, em cada solavanco, o sangue
Saindo gorgolejando dos pulmões corroídos pela espuma...
Então, meu amigo, não dirias com tanto entusiasmo
A crianças sonhando com momentos de glória,
A velha mentira: Dulce et decorum est pro patria mori.
[Belo e nobre é morrer pela pátria].

Os poemas de Owen eram uma voz importante naquela época e
também hoje em dia para os críticos da guerra. Meyer conclui: “A
guerra realmente mudou tudo: não apenas as fronteiras, não apenas
os governos e o destino das nações, mas a forma como as pessoas
enxergavam o mundo e a si mesmas desde então. E tornou-se uma
espécie de buraco no tempo, deixando o mundo do pós-guerra permanentemente desconectado de tudo o que havia antes” (p. 544, grifo
no original).

Entendendo a guerra camuflada e invisível
O poema Os Campos de Flandres, que citei anteriormente, não
deve ser lido como uma exaltação à guerra, mas como um sóbrio
despertar para a insanidade da guerra. Ainda temos que compreender totalmente a abrangência do impacto que essa conflagração
mundial desencadeou. Os demônios da guerra foram encarcerados
e engarrafados por um tempo apenas para serem soltos novamente
na conhecida Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945.
As sementes de todos os grandes conflitos desde então podem ser
encontradas na guerra que começou em 1914.
Entretanto, precisamos entender o que estava acontecendo aqui em
um nível mais profundo—na verdade, em um nível espiritual.
O Salmos 2:1-3 pergunta: “Por que se amotinam as nações, e os
povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido,
dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas
cordas”.
Aqui está um resumo da história. Reinos, nações e povos fizeram
planos separados de Deus e de Seu propósito. As guerras e o sofrimento derivado delas são o fruto de um espírito de hostilidade e ira
contra Deus, contra a ideia de um Ser Supremo que exige respeito a
tudo o que Ele fez e a tudo que Ele tem revelado ao mundo.
As nações se enfurecem e lutam uma contra a outra. A humanidade
foi escravizada pelas guerras intermináveis. Jesus Cristo advertiu
que mais “guerras e rumores de guerras” seria um sinal dos tempos
que levariam à Sua segunda vinda. E, infelizmente, estamos nos
aproximando de outro período de guerra mundial que será pior do
qualquer outro que já vimos. Ela será tão letal e devastadora que,
se não fosse pela intervenção direta de Deus, o seu resultado seria a
extinção da raça humana (Mateus 24:21-22).
Há alguns anos, ouvi uma história, se real ou falsa, eu não sei, sobre
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um monge do Himalaia que lamentou a perda de seus deuses. “Em
1914, todos eles foram para a Europa e não mais retornaram”, disse
ele a um viajante.
Quando revejo os relatos do início dessa terrível guerra, sempre fico
impressionado como tudo isso poderia ter sido evitado. As nações e
seus governantes assistiam a Alemanha agressiva se armar e se tornar
cada vez mais beligerante. Num fatídico verão, antes do início das
hostilidades, houve esforços frenéticos para conter os cães de guerra,
mas tais se mostraram inúteis. Quem lê esses relatos deve se perguntar por que ninguém evocou qualidades morais e espirituais para
deter aquele frenesi. Será que havia algo mais envolvido nisso tudo
—algo invisível ao olho humano?
A resposta se encontra em Apocalipse 16, que trata de um conflito ainda futuro. Em um momento de turbulência mundial, na crise
profetizada para o fim desta era (ver Daniel 12:1), uma reunião de
exércitos é convocada por espíritos do reino maligno. Observe: “E o
sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates; e a sua
água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente.
E da boca do dragão [Satanás], e da boca da besta [um poderoso ditador], e da boca do falso profeta [um grande e falso líder religioso que
diz representar a Deus] vi saírem três espíritos imundos, semelhantes
a rãs” (versículos 12-13).
Ao longo da história, certos líderes não emitiram suas próprias
palavras ou realizaram seus próprios planos, mas eles foram agentes
de demônios, realizando os desígnios do deus desta era, Satanás, o
diabo (2 Coríntios 4: 4). Os livros de história não conseguem discernir isso. Nenhuma teoria da geopolítica considera essa verdade
revelada. Mas sem esse nível de compreensão é impossível realmente
discernir o passado, o presente e, especialmente, o futuro.
Quando olhamos para a Longa Guerra da Europa, será que realmente não estamos vendo uma guerra espiritual muito maior nos
bastidores? Não estamos olhando para o impacto de um mundo
espiritual invisível, que age sobre a natureza humana e transforma
o coração do homem contra seu semelhante? Sim, estamos. Sem
esse entendimento, a humanidade vai continuar ignorando o fundamento subjacente deste mundo e como ele realmente funciona. A
compreensão não apenas do passado legado da guerra, mas também
do que está por vir, encontra-se nesta verdade bíblica.
Veja mais desta profecia do fim dos tempos nesse livro de Apocalipse: “Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios; os quais
vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a
batalha, naquele grande Dia do Deus Todo-poderoso . . . E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom [isto é, Megido,
ao norte de Israel] ” (Apocalipse 16:14-16).

Preparando o palco para a batalha final
O legado mais triste da história de guerra do homem é que virão
mais guerras no futuro. As nações não entenderam que é necessária
uma mudança fundamental do espírito humano para apagar as chamas da raiva, da suspeita e do ódio que levam a conflitos e derramamento de sangue.
O que lemos acima é uma profecia da batalha final dos reis e governantes da Terra contra Deus. E o fim dessa batalha será de fato “a
guerra para acabar com todas as guerras”. Deus “os esmigalharás com
uma vara de ferro” e “os despedaçarás como a um vaso de oleiro”
(Salmos 2:9).
Enquanto escrevo isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald

Trump, passou dois dias em Bruxelas durante a cúpula anual da
OTAN. Ele virou manchete por sua insistência de que os países
membros da OTAN devem cumprir seu acordo de gastar dois por
cento do PIB em armamento para defesa de seus países. Seu argumento é que não é justo que os Estados Unidos estejam gastando mais
que eles, tanto em porcentagem quanto em dólares, com a defesa da
Europa, enquanto acumulam enormes superávits comerciais com os
Estados Unidos.

A compreensão não apenas do passado
legado da guerra, mas também do que está
por vir, encontra-se nesta verdade bíblica.
Embora seu argumento seja certamente válido, ao observar
isso, eu me perguntei se o presidente ou algum de seus assessores
entenderia da história europeia. Apelar para a Europa aumentar os
seus gastos militares é receita para outro conflito. A história ensina
que as nações que fabricam grandes armas, eventualmente, vão usálas em uma guerra. Mais uma vez, o princípio das “consequências não
intencionais” está em ação. E, sem dúvida, a Europa vai se rearmar e
desempenhará um papel predominante em uma última conflagração
mundial que ameaçará extinguir toda a vida na Terra. (Ver “A
Europa Prepara Sua Defesa: Consequências Não Intencionais?”
Na página 30).

Uma superpotência global liderada por Satanás através
de líderes cruéis
Apocalipse 13 nos traz mais informações sobre a “Besta” e o “Falso
Profeta”, os quais serão levados por espíritos demoníacos a uma batalha culminante no retorno de Jesus Cristo.
Neste capítulo, o termo “Besta” refere-se inicialmente a uma superpotência geopolítica do fim dos tempos que, entre outras coisas, tem
o diabo como a força invisível nos bastidores (versículo 4), e ela vai
fazer com que as pessoas adorem a Satanás, o diabo (versículo 4),
num ato de oposição direta a Deus (versículos 5-6), perseguindo e
vencendo o povo fiel de Deus (versículo 7) e exercendo poder sobre
grande parte da Terra (versículo 7).
A “Besta” também se refere a um indivíduo específico, ou seja, a um
político ditador que governa o império da Besta.
Este capítulo também se refere a “outra besta”, que tem a aparência
de um cordeiro embora fale como Satanás, o dragão (versículo 11),
que realiza sinais miraculosos, enganando grande parte do mundo e
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levando as pessoas a serem leais à Besta (versículos 12-14), e também
lança mão do poder desse Estado para perseguir e matar aqueles que
se recusam a participar (versículos 15-17). Isso se refere a uma religião falsa e seu líder.
Esse indivíduo também é apresentado como o Falso Profeta milagroso (Apocalipse 19:20), aliado ao ditador político, que usa a autoridade de uma grande religião mundial para promover seus interesses
mútuos (simbolizado por uma mulher imoral e subversiva, cavalgando uma besta em Apocalipse 17:1-6). Juntos, eles lideram uma
aliança de dez “reis” ou governantes de nações ou grupos de nações
que, juntos, formam essa futura superpotência do fim dos tempos
(versículos 12-13). (Ver “A Besta, o Falso Profeta e o Anticristo” na
página 23).
Ao juntar essas peças proféticas, o que vemos é a próxima fase de um
sonho europeu de milênios, que tem como objetivo unir as nações da
Europa sob um único governo com a finalidade conjunta de governar
o mundo—como vimos nas duas últimas guerras mundiais.
Mas, na verdade, esses esforços levarão a outra guerra mundial—
uma diferente de qualquer outra que já testemunhamos em toda a
história humana!

A intervenção de Deus para salvar a humanidade de si
mesma
Entenda que não é apenas a devastação militar que assolará o
mundo nesse tempo futuro. Os capítulos 6, 8 e 9 do livro de Apocalipse descrevem eventos que vão ceifar a vida de bilhões de pessoas
através da guerra (6:4; 9:1-18), da fome (6:5-6), de doenças (6:8) e de
terríveis desastres naturais (8:7-13).
Embora essas forças militares do mundo vão se reunir no Oriente
Médio e pôr em jogo o destino da raça humana, o resgate do mundo
virá de uma fonte inesperada! No entanto, essa ajuda, a princípio, não
será bem-vinda.
Então, Apocalipse 19:11-21 descreve o que acontecerá: “E vi o céu
aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os Seus olhos
eram como chama de fogo; e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão Ele mesmo.
E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual
se chama é a Palavra de Deus”.
E isso não será outra coisa senão o retorno de Jesus Cristo! Mas
agora ele não vem à Terra para oferecer Sua vida em sacrifício pelos
pecados da humanidade, mas como o Rei conquistador que porá fim
a toda rebelião humana contra Deus!
“E seguiam-No os exércitos que há no céu em cavalos brancos e
vestidos de linho fino, branco e puro. E da Sua boca saía uma aguda
espada, para ferir com ela as nações; e Ele as regerá com vara de ferro
e Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus
Todo-poderoso. E na veste e na Sua coxa tem escrito este nome:
REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.
“E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo
a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos
à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne
dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que
sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos,
pequenos e grandes.
“E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para
fazerem guerra Àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu
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exército. E a besta foi presa e, com ela, o falso profeta, que, diante dela,
fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e
adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente
lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada
que saía da boca do Que estava assentado sobre o cavalo, e todas as
aves se fartaram das suas carnes”.

Enfim, um mundo pacífico
Depois da eliminação dos últimos grandes exércitos humanos e de
uma batalha subsequente algum tempo depois, como descrito em
Ezequiel 38-39, a paz finalmente começará a ser estabelecida sobre
toda a Terra. Uma magnífica profecia em Isaías 2:3-4 descreve como
povos do mundo todo vão começar a aprender e a praticar o caminho da paz de Deus. Jerusalém, o centro do conflito, será o centro da
verdade e do caminho de vida de Deus:
“E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do
Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne
aos Seus caminhos, e andemos nas Suas veredas; porque de Sião sairá
a lei, e de Jerusalém, a palavra do Senhor. E Ele exercerá o Seu juízo
sobre as nações e repreenderá a muitos povos; e estes converterão as
suas espadas em enxadões e as suas lanças, em foices; não levantará
espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear”.
Infelizmente, a Primeira Guerra Mundial não foi a guerra para acabar com todas as guerras e muito menos a Segunda Guerra Mundial,
que ocorreu uma geração depois. O mundo verá mais campos de
Flandres antes de ver o fim da guerra.
Se reescrevêssemos as estrofes do poema “Os Campos de Flandres”,
poderíamos mandar os mortos dizer aos vivos: “Pare de lutar com o
inimigo. Abaixe seus braços. Transforme suas lanças em foices e suas
espadas em enxadas. Em vez de aprender a guerra, aprenda o caminho da paz!” As palavras do profeta Isaías seriam o melhor epitáfio
para os mortos de qualquer guerra do passado.
Muitas vezes me pergunto se meu pai olhou para o poema que ele
citou do ponto de vista da paz, em vez da guerra. Certa vez, muitos
anos depois da morte de meu pai, um tio me disse que quando a
Guerra da Coréia eclodiu em 1950, o exército dos Estados Unidos
estava em busca de recrutas veteranos da Segunda Guerra Mundial.
Então, meu tio e meu pai estavam comentando sobre a possibilidade
de serem convocados novamente.
“É melhor trazerem três homens para me buscar”, disse meu pai,
“porque eu não vou voltar”. Ele já tinha vivido mais que o suficiente
da guerra e presenciado inúmeras mortes e visto muitos corpos
serem enterrados. Ele não queria mais disso.
Agora, cem anos após o fim da chamada guerra para acabar com
todas as guerras, esperamos o dia em que a paz seja aprendida—
e não a guerra. Você consegue imaginar isso? Sem dúvida, é um
grande alívio saber que isso realmente vai acontecer—porque Deus
diz que acontecerá! BN
PARA SABER MAIS
Ao longo dos séculos, a humanidade vem lutando, desejando e
orando pela paz—mas tudo em vão. Será que algum dia haverá
paz? E, se ela vir, como isso acontecerá? Baixe ou solicite hoje
mesmo o seu guia de estudo bíblico gratuito “O Evangelho do
Reino de Deus”!
http://portugues.ucg.org/estudos

O Que Está Por Trás da
Guerra Contra Deus?
A liberdade de adorar e obedecer a Deus está sob ataque em muitas partes do mundo.
Você precisa entender por que isso está acontecendo e o que a profecia bíblica explica
está por vir para toda a humanidade. por John LaBissoniere

A

o longo da história, muitos procuraram compreender o
significado e propósito da própria existência. Essa é uma
prerrogativa de cada pessoa seguir essa aspiração transcendente para aprender, entender e adorar o Criador.
É importante frisar que esse direito fundamental não emana de
qualquer governo humano, mas somente de Deus. Hoje existe um
reconhecimento generalizado de que a liberdade religiosa é um
direito humano básico (via acordos internacionais do Conselho de
Direitos Humanos das Nações Unidas). Mesmo assim, muitas pessoas
são incapazes de exercer plenamente esse privilégio vital devido ao
aumento da perseguição e da restrição religiosa.
A liberdade de adorar e obedecer a Deus está sob ataque em muitas
nações. E isso é particularmente verdade para aqueles que professam
o cristianismo. Em alguns países, esses ataques assumem a forma de
violência física e até assassinato. Em outras nações, isso ocorre através

dos Estados Unidos em 1787 com estas palavras: “O Congresso não
fará nenhuma lei referente ao estabelecimento da religião, ou proibindo o livre exercício dela...”.
O impacto da Bíblia e dos valores cristãos era evidente na vida
de muitos dos fundadores e líderes dos Estados Unidos, os quais
estudavam as Escrituras e adoravam seu Criador e Sustentador. Por
exemplo, James Madison, um dos principais líderes que redigiram
a Constituição dos EUA, escreveu: “Antes que qualquer homem
possa ser considerado um membro da sociedade civil, ele deve ser
considerado um súdito do Governador do Universo”.
George Washington, o primeiro presidente do país sob a Constituição, escreveu: “Considero que todas as nações têm o dever de reconhecer a providência do Deus Todo-Poderoso, obedecer à Sua vontade, agradecer Suas dádivas e humildemente implorar o Seu favor e
proteção”.

“Considero que todas as nações têm o dever de reconhecer a providência
do Deus Todo-Poderoso, obedecer à Sua vontade, agradecer Suas dádivas
e humildemente implorar o Seu favor e proteção”.
— George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos.

Pintura de John Trumbull

de censura, restrições e intimidação por meio de indivíduos, organizações seculares e várias entidades governamentais.
Na verdade, no mundo de hoje está havendo uma guerra contra
Deus. Você precisa entender por que isso está acontecendo e o que a
profecia bíblica explica está por vir para toda a humanidade. Embora
esse problema afete as pessoas em muitos países, mas para ilustrar,
vamos nos concentrar principalmente em como a influência de Deus
e Seu caminho de vida está sob ataque nos Estados Unidos diante de
uma grande mudança cultural. Pois o que acontece nos EUA também
acontecerá no seu país mais cedo ou mais tarde.

O impacto da Bíblia e dos valores cristãos
A história registra que os colonos peregrinos que viajaram da
Inglaterra para o Novo Mundo em 1620 fizeram isso buscando,
especificamente, liberdade para adorar e obedecer a Deus como
pretendessem. Depois dos peregrinos, outros grupos cristãos de várias
denominações buscaram a liberdade religiosa quando desembarcaram
na costa norte-americana.
O profundo e ardente desejo de adorar a Deus como cada um desejasse finalmente foi consagrado na Primeira Emenda da Constituição

Outros líderes mais recentes dessa nação também expressaram sua
fé e adoração ao seu Criador. Por exemplo, Dwight Eisenhower, o 34º
presidente dos Estados Unidos, declarou: “Sem Deus, não pode haver
forma americana de governo, tampouco um estilo de vida americano. O reconhecimento do Ser Supremo é a primeira e a mais básica
expressão do americanismo. Assim enxergavam os pais fundadores
dos Estados Unidos e, assim, com a ajuda de Deus, isso continuará a
existir”.

A religião é uma das bases da cultura norte-americana
O respeito e a honra dirigidos a Deus formaram a base da cultura
norte-americana. Isso trouxe grandes benefícios para a sociedade
por muitas gerações e afetou positivamente muitas outras nações.
Em 1996, a Heritage Foundation divulgou um relatório intitulado
“Por Que a Religião É Importante: O Impacto da Prática Religiosa na
Estabilidade Social”. Escrito pelo Ph.D. Patrick Fagan, pesquisador
sênior e diretor do Instituto de Pesquisa do Matrimónio e Religião
[Marriage and Religion Research Institute], o relatório, publicado
no site da Heritage Foundation, resumiu as descobertas descritas
na literatura profissional de ciências sociais sobre as consequências
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positivas decorrentes da devoção religiosa. E concluiu:
“A força da unidade familiar está entrelaçada com a prática da religião. As pessoas religiosas são mais propensas ao casamento, menos
propensas a serem divorciadas ou solteiras, e mais propensas a manifestar altos níveis de satisfação no casamento. A frequência com que
vão à igreja é o mais importante prognosticador de estabilidade e felicidade conjugal.
“A crença e a prática religiosa contribuem substancialmente para
a formação de critérios morais individuais e um julgamento moral
correto. Geralmente, a prática religiosa regular protege os indivíduos
contra uma série de problemas sociais, inclusive o suicídio, o abuso
de drogas, a geração de filhos fora do casamento, o crime e o divórcio.
“A prática regular da religião também proporciona efeitos benéficos
à saúde mental, o que leva a menos depressão (uma epidemia
moderna), a mais autoestima e a uma maior felicidade familiar e
conjugal”.

não professam qualquer fé religiosa. Por exemplo, Matthew Francis
Parris, um escritor e político sul-africano, ateu confesso, escreveu o
seguinte no site TimesOnline em 27 de dezembro de 2008:
“Atualmente, mesmo sendo um ateu confesso, eu estou convencido da enorme contribuição do evangelismo cristão na África: algo
nitidamente distinto do trabalho de ONGs [organizações não governamentais] seculares, de projetos governamentais e dos esforços de
ajuda internacional. Pois, apenas isso não seria suficiente. Somente a
educação e o treinamento não trariam resultado.
“Na África, o cristianismo muda o coração das pessoas. Promove
uma transformação espiritual. O renascimento é real. A mudança
é boa. Eu costumava ignorar essa verdade e não elogiava—como já
sabem—o trabalho prático das igrejas missionárias na África. Eu dizia
que era uma pena a salvação fazer parte do pacote, mas na realidade os
cristãos negros e brancos, que trabalham na África, curam os doentes,
ensinam as pessoas a ler e a escrever; sem dúvida, somente o pior tipo
de secularista poderia ver um hospital missionário ou uma escola e dizer que o mundo
seria melhor sem isso”.

Uma parte crescente dos norte-americanos é religiosamente não afiliada, incluindo há alguns que se identificam como ateus ou agnósticos, bem como muitos que
descrevem sua religião como “nada em particular”.
Os ensinamentos bíblicos são profundamente eficazes
para o bem
Os ensinamentos da Bíblia tiveram um efeito profundo e benéfico
para os Estados Unidos, como também na civilização ocidental e no
mundo. A parábola de Jesus sobre o Bom Samaritano (Lucas 10:3037) é um exemplo clássico disso. A história não é apenas parte da linguagem cultural, mas também é a base de muitos conceitos e legislações ocidentais sobre o dever de todo ser humano de compadecer-se
e ajudar os necessitados. Da mesma forma, os princípios cristãos
desempenharam papéis importantes e influentes em acabar ou limitar
severamente as práticas abomináveis de sacrifício humano, infanticídio e escravidão.
Além disso, os ensinamentos de Jesus que defendiam a moralidade
sexual influenciaram positivamente a sociedade em relação à
santidade do casamento e à criação dos filhos e à vida familiar.
Ademais, os valores cristãos elevaram profundamente o status das
mulheres, condenando o sexo extraconjugal, o divórcio, a pornografia
e a prostituição.
Ao longo da história, os cristãos fizeram inúmeras e valiosas contribuições para o progresso da humanidade em muitíssimas áreas, tais
como ciências, assistência médica, filantropia, direitos, governo, literatura e negócios.
Paul Maier, ao escrever sobre o livro Como o Cristianismo Mudou
o Mundo, de Alvin Schmidt, disse que os valores ensinados por Jesus
Cristo tiveram um enorme impacto no bem-estar geral da humanidade: “Nenhuma outra religião, filosofia, ensinamento, nação ou
movimento—seja qual for—mudou o mundo para melhor, como fez
o cristianismo. Suas deficiências são claramente reconhecidas por este
autor, contudo, seus benefícios para toda a humanidade excedem, e
muito, a todas elas”.
Um ateu elogia as obras cristãs
Esses benefícios foram reconhecidos até mesmo por aqueles que
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Grandes mudanças que afetam a
sociedade e a cultura
Embora, indivíduos e famílias de gerações
anteriores tenham sido ajudados significativamente pelo fato de adorar e obedecer a Deus, algumas mudanças
profundas e perturbadoras ocorreram nas últimas décadas. As instituições e as pessoas nos Estados Unidos foram submetidas a um
crescente número de ataques e restrições à sua liberdade de adorar e
obedecer a Deus e também de proclamar Sua Palavra a outros.
Por exemplo, em 1962, a Suprema Corte decidiu que a oração na
escola pública era inconstitucional. Em 1963, ela declarou que as escolas públicas deixariam de permitir que a Bíblia fosse lida nas aulas.
Em 1973, ela legalizou o aborto, que atingiu o coração do Sexto Mandamento, que proíbe o assassinato. Em 1980, esse mesmo tribunal
decidiu que a publicação dos Dez Mandamentos nas escolas públicas
violava a Constituição.
Na prática, essas e outras decisões judiciais proibiram o ensino de
valores morais, que a maioria das religiões do país reconhecia como
apropriados e necessários.
Desde então, a pressão tem sido implacável para realinhar a sociedade de uma orientação que acata a religião a uma orientação secular,
agnóstica e até mesmo ateia. E, sem dúvida, isso está tendo um efeito
muito negativo. Como apontou um estudo do instituto Pew Research
Center, realizado em novembro de 2015: “A mudança nas crenças religiosas dos norte-americanos coincide com o crescimento da participação do público estadunidense não vinculado a qualquer religião.
Este grupo não apenas forma uma parcela crescente da população,
como também está se tornando cada vez mais secular, pelo menos em
algumas medidas importantes acerca da crença religiosa”.
Esse mesmo estudo também revelou que “a parcela de norte-americanos que diz ter ‘certeza absoluta’ que Deus existe caiu drasticamente
de 71%, em 2007, para 63%, em 2014”.
Além disso, o relatório afirma: “O declínio nas crenças e práticas
religiosas tradicionais coincide com mudanças na composição religiosa do público dos Estados Unidos. Uma parte crescente dos norte-americanos é religiosamente não afiliada, incluindo há alguns que
se identificam como ateus ou agnósticos, bem como muitos que des-

crevem sua religião como ‘nada em particular’”. No total, a parcela
religiosamente não afiliada (também chamada de “nones”) agora corresponde a 23% da população adulta, acima dos 16% no ano de 2007”.

O aumento dramático dos males sociais
Sem Deus e os Dez Mandamentos como base na vida das pessoas,
não é surpresa que o resultado pernicioso disso seja refletido na cultura popular. E isso pode ser visto no crescente apetite das pessoas por
sexo ilícito, pornografia, violência, dependência de drogas e álcool e
outros males. Por exemplo, veja as seguintes estatísticas publicadas
em dezembro de 2013 pela Congressional Prayer Caucus Foundation
[organização política e congressional para preservar valores judeu-cristãos e a oração], num artigo intitulado “Os Efeitos da Proibição da
Oração e da Bíblia nas Escolas em 1962”:
• “A taxa de detenção de adolescentes aumentou em 150%, de acordo
com o US Bureau of Census;
• “o suicídio de adolescentes nas idades entre 15 e 19 anos subiu 450%,
segundo o Centro Nacional de Serviços de Saúde;
• “o uso de drogas ilícitas subiu até 6.000%, segundo o Instituto
Nacional de Abuso de Drogas;
• “os casos de abuso infantil subiu até 2.300%, de acordo com o
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos;
• “o divórcio alcançou um aumento de até 350%, segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos”.
David Barton, fundador da WallBuilders, uma organização dedicada a mostrar a história esquecida dos Estados Unidos, com ênfase
em sua herança moral, religiosa e constitucional, divulgou um relatório em janeiro de 1997, intitulado “Estados Unidos: Orar ou não Orar”.
O documento foi ilustrado com mais de cem páginas de gráficos e
dados estatísticos, mostrando que o crime, as doenças venéreas, o sexo
antes do casamento, o analfabetismo, o suicídio, o uso de drogas, a
corrupção na administração pública e outros males sociais tiveram
um aumento dramático após a decisão da Suprema Corte, em 1962,
que proibiu a oração nas escolas.

A crescente hostilidade contra Deus
Qual foi o resultado de se afastar de Deus e da Bíblia? Além das
aflições sociais que acabamos de mencionar, a sociedade norte-americana também está pagando um preço terrível por causa dessa crescente hostilidade contra Deus e Seus caminhos justos.
Essa conflagração de animosidade tem partido de organizações
privadas, de políticos, de agências governamentais, de funcionários
e professores de escolas e universidades, de grupos ateus militantes e
da mídia. No meio desse bombardeio se encontram as pessoas e instituições cristãs devotadas, que se apegam firmemente às suas crenças,
mas que estão passando por uma crescente intolerância.
Por exemplo, a organização Family Research Council publicou um
relatório abrangente, intitulado “A Hostilidade Contra a Religião:
A Crescente Ameaça À Liberdade Religiosa Nos Estados Unidos”.
O primeiro relatório, em 2014, revelou que as violações da liberdade
religiosa nos Estados Unidos tinham aumentado e continuavam crescendo. Um novo relatório, em 2017, descobriu que o número de incidentes havia crescido a um ritmo alarmante. “A primeira edição—
que abrangia mais de uma década—continha noventa incidentes. No
entanto, foram adicionados sessenta e nove incidentes novos num
curto espaço de tempo, desde o último relatório. Isso representa um

aumento de 76% em pouco menos de três anos”.

O aumento dos ataques à liberdade religiosa
Além disso, o First Liberty Institute, um dos principais defensores da
liberdade religiosa e um aliado próximo da organização Family Policy
Alliance, publicou um extenso relatório de 420 páginas em 2017, intitulado “Pesquisas Mostram Uma incontestável Hostilidade à Religião
Nos Estados Unidos”.
O presidente e primeiro conselheiro da First Liberty, Kelly Shackelford, e editor executivo do relatório, disse em uma entrevista ao jornal
Tulsa World, em 5 de maio de 2017: “Tenho realizado essas pesquisas
há mais de vinte e cinco anos, e nunca vi nada semelhante ao nível de
ataques à liberdade religiosa que vemos hoje em dia”.
Ao falar sobre o relatório de 418 páginas, que inclui mais de 1.400
casos—um número que dobrou nos últimos três anos—ele disse: “E
esses são apenas os publicados, então essa é apenas a ponta do iceberg.
Isso está apenas começando a explodir”.
Ao se referir ao mais novo campo de batalha, o local de trabalho,
Shackelford disse: “Agora essa é nossa prioridade”. Ele declarou ainda:
“Se você perder a liberdade religiosa no local de trabalho—onde a
maioria das pessoas passa a maior parte do tempo ativo—então, realmente não haverá mais liberdade religiosa”.
Na arena pública, que inclui o governo e o local de trabalho, os
indivíduos e grupos religiosos enfrentam demandas crescentes para
esconder sua fé ou sacrificar suas crenças para assegurar seus empregos e manter seus meios de subsistência. Observem as manchetes que
ilustram um pequeno número das centenas de processos judiciais que
chegaram ou estão chegando aos tribunais:
• Conselheiro Cristão Foi Despedido Por Referir Clientes
Homossexuais a Outros Conselheiros.
• Conselho Tutelar Nega Auxílio a Crianças por Causa de Religião.
• Exposição do Patrimônio Bíblico de Kentucky Sofre Ataque e é
Declarada Inconstitucional.
• Processos Judiciais Desafiam as Orações, que se Referem a Jesus,
pelos Conselheiros Municipais.
No sistema escolar—desde o ensino fundamental até a
universidade—os alunos e professores enfrentam dificuldades
profissionais, acadêmicas e pessoais para viver sua fé. Abaixo estão
alguns exemplos de casos entre muitas centenas:
• Escola Pública Proíbe O Clube da Bíblia Em Nome da NãoDiscriminação.
• Escola Proíbe Música Instrumental Associada a Uma Música
Religiosa.
• Clube Cristão Corre o Risco de Ser Expulso do Campus Por Querer
Líderes Cristãos.
• Grupo Exige Que Banda Escolar Pare de Tocar “Deus Abençoe a
América”.
Existem também numerosas ameaças contra igrejas e ministérios,
onde os líderes religiosos são censurados, igrejas são processadas e
ministros, padres e leigos são ameaçados a abandonar suas crenças
religiosas ou enfrentar multas exorbitantes. Aqui estão algumas dessas
dezenas de ameaças:
• Igreja Luta na Justiça Pelo Direito de Expandir Seu Edifício.
• Condado de Ocean, New Jersey, Paralisa Escola Judaica Ortodoxa.
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• Igreja Afro-Americana Impedida de Usar o Próprio Edifício Como
Igreja.
• Ex-professora Processa uma Escola Católica por Defender a Fé
Católica.
Nas forças armadas, os capelães e os militares são cada vez mais
advertidos de que não podem expressar sua fé. Aqui estão alguns
exemplos de casos documentados:
• A ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis) processa o Instituto Militar da Virgínia por Orações Antes das Refeições.
• A Corte Marcial da Marinha Processa um Marinheiro Por Se Recusar a Remover Um Versículo Bíblico de Sua Escrivaninha.
• Veterano da Força Aérea É Retirado à Força da Cerimônia de Aposentadoria por Mencionar a Deus.
• Grupo Coage a Força Aérea a Mudar o Juramento Oficial Devido
À Referência a Deus.

Nenhum temor a Deus no nosso país
O que o futuro reserva para qualquer país, seja no Brasil, Portugal,
Angola ou Moçambique, se esta situação continuar e assim prevalecer? Vamos examinar o que aconteceu na antiga Israel, quando muitos de seus cidadãos deixaram de honrar e obedecer a seu Criador

por Deus, quase se desintegrou. A intenção do sexo dentro dos limites
de um relacionamento marital amoroso, como ordenado por Deus,
frequentemente é ridicularizada. O trágico crime do aborto ceifa a
vida de milhões de bebês inocentes todos os anos nos nossos países.
Centenas de milhões de pessoas, sejam brasileiros ou de que país
sejam, acessam regularmente sites pornográficos na Internet. Essa
lista poderia continuar muito além!
Cada vez mais pessoas parecem pensar que pode fazer quase tudo
sem enfrentar as consequências. Tudo isso é indicativo do estado
lastimável de nossa sociedade. Como o apóstolo Paulo disse em
Romanos 3:18: “Não há temor de Deus diante de seus olhos”.
Em Romanos 1:28, ele também escreveu que essas pessoas “não
importaram de ter conhecimento de Deus”. Isso é muito verdadeiro
na sociedade de hoje! A ausência de lei está aumentando, e muitas
pessoas participam desses caminhos pecaminosos, pensando que isso
não tem importância. Mas isso é muito importante para Deus!
E através de Amós, Deus disse-lhes o que pensava sobre sua irresponsabilidade e o que faria para chamar sua atenção: “Jurou o Senhor
DEUS por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos Exércitos: Abomino a
soberba de Jacó, e odeio os seus palácios; por isso entregarei a cidade e
tudo o que nela há. E acontecerá que, se numa casa ficarem dez homens,
morrerão” (Amós 6:8-9, ACF). Quer que isso aconteça a sua casa?

Vemos, então, que muitos na antiga Israel viviam em um mundo secular criado por eles mesmos e não se importavam
com nada relacionado a Deus. Será que isso é muito diferente da sociedade atual no nosso país? Onde está o amor e o
profundo respeito por Deus e Seus caminhos justos? O que aconteceu com a moral e os valores ordenados por Deus?
e Sustentador. E, ao fazer isso, vamos notar que o caráter de Deus
não muda (Malaquias 3:6) e que “não há parcialidade” nEle (Romanos 2:11), e que Suas bênçãos por guardar Suas leis ou punições por
transgredi-las têm alcance universal—em todos os países—e ainda
hoje é assim.
Embora, a principio, o profeta Amós era um pastor de ovelhas, Deus,
o enviou para entregar uma advertência profética ao povo e aos líderes
de Israel durante o reinado do rei Jeroboão II, que governou de 782 a
753 a.C. Amós, de forma corajosa e veemente, proclamou a mensagem
divina, que também tratava da necessidade urgente de as pessoas se
arrependerem de seus pecados e voltarem-se para Ele (Amós 6:1-3).
Infelizmente, as pessoas não ouviram e não se interessaram
em mudar. Devido a sua prosperidade e busca de prazer, eles se
acomodaram numa falsa sensação de segurança (versículos 4-6). A
disposição da nação era simplesmente ignorar qualquer coisa que
envolvesse Deus.
Durante os dias de Amós, a verdadeira religião não tinha propósito
ou significado para muitas pessoas. Elas estavam simplesmente cheias
de orgulho, autossatisfação e autoindulgência.
Vemos, então, que muitos na antiga Israel viviam em um mundo
secular criado por eles mesmos e não se importavam com nada relacionado a Deus.
Será que isso é muito diferente da sociedade atual no nosso país?
Onde está o amor e o profundo respeito por Deus e Seus caminhos
justos? O que aconteceu com a moral e os valores ordenados por Deus?
O nome de Deus não é tratado com reverência e Seus mandamentos
são ignorados ou desafiados por um número crescente de pessoas seja
em que país você vive. O apreço pela instituição do casamento, criada
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O profeta Malaquias entregou uma profecia deveras desagradável sobre a época imediatamente anterior ao retorno de Cristo. Ele
explicou que o impensável acontecerá: “Porque eis que aquele dia
vem ardendo como forno; todos os soberbos e todos os que cometem
impiedade serão como palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz
o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem
ramo” (Malaquias 4:1).
Quando essa desgraça terrível cair sobre os ímpios nos nossos países, seja no Brasil ou Angola, ou nas nossas cidades, seja em São Paulo
ou em Luanda, Jesus Cristo prometeu proteger muitos de seus seguidores fiéis e obedientes (Lucas 21:36; Apocalipse 12:13-17).
No meio dessa crescente corrupção e degeneração de nossa cultura, Deus está procurando aqueles que vão se destacar na multidão
e vão fazer o que é certo. Ele procura homens e mulheres corajosos,
obedientes e retos (Ezequiel 9:4). Deus ouvirá suas orações e clamor,
assim como ouviu e respondeu aqueles patriarcas, profetas e discípulos de antigamente.

Que tipo de pessoa você precisa ser?
Porém, agora vivemos em uma sociedade onde um número cada
vez maior de pessoas não quer ser corrigido por sua desobediência
e desprezo para com Deus (Isaías 30:9-11). E elas ignoram os avisos
críticos—proclamados pela Igreja de Deus—que poderiam salvar suas
vidas (ver Mateus 24:14; Ezequiel 33:4-5).
A iniquidade sistêmica e a corrupção que há no mundo são como
uma saliência proverbial num muro de rocha—que está ali há muito
tempo e é considerada correta e normal. Mas está chegando o dia desse
►(continua na página 31)
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Descoberta Pode Comprovar a Existência
do Profeta Bíblico Isaías? por Tom Robinson

N

os tempos bíblicos, os selos talhados em pedra, tipicamente do tamanho de uma unha, eram usados para
marcar pequenos pedaços de barro ou cera para denotar
autoria, autenticidade ou propriedade de documentos e outros
objetos. A impressão de argila resultante é chamada de bulla
(plural bullae). Frequentemente, esses selos são mencionados na
Bíblia. Alguns têm sido encontrados com nomes de personagens
bíblicos, demonstrando a precisão das Escrituras.
Um notável achado arqueológico de uma bulla em Jerusalém foi
publicado em fevereiro na edição de março-abril-maio-junho de
2018 da revista Biblical Archaeology Review sob o impressionante
título “Esta Seria a Assinatura do Profeta Isaías?” A autora do artigo,
a arqueóloga Eilat Mazar, dirigiu a escavação onde a bulla foi
encontrada ao sul do Monte do Templo.
Uma impressão digital é visível no barro. “Se o dono do selo
era o profeta Isaías, temos aqui a impressão digital do profeta”.
A Dra. Mazar disse que ainda não podemos ter certeza (Amanda
Borschel-Dan, “Em Busca de Evidências Bíblicas: O Selo do Profeta
Isaías Pode Ter Sido Encontrado em Jerusalém”, Breaking Israel
News, 22 de fevereiro). A borda da bulla está defeituosa por causa
da impressão digital, o que leva a alguns a questionar o que está
escrito, mas há boas razões para acreditar que ela é realmente do
profeta bíblico.
A bulla de Isaías foi encontrada em 2009 no meio de outros destroços e artefatos, incluindo uma série de impressões de selos—
um deles com o nome do rei Ezequias de Judá. Esta descoberta foi
anunciada em 2015.
As escrituras dizem que “Isaías, filho de Amoz”, era um profeta de
Deus “nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá” (Isaías
1:1)—nas décadas antes e depois de 700 a.C. Isaías foi um valoroso
conselheiro do justo rei Ezequias, e Mazar comenta em seu artigo
que os dois “são mencionados juntos em 14 das 29 vezes em que o
nome de Isaías é lembrado (2 Reis 19–20; Isaías 37–39). Nenhuma
outra personagem estava tão próximo do rei Ezequias como o profeta Isaías” (página 70).
Talvez não seja surpresa o fato da bulla de Isaías ter sido encontrada a apenas três metros do mesmo local onde a bulla do rei Ezequias também foi encontrada, numa área que, aparentemente, era
então o complexo do palácio superior construído por Salomão.
A bulla de Isaías é dividida em três seções ou linhas chamadas
de registros. No registro (seção) de cima, com a parte de cima
quebrada, mostra “uma corça pastando que é um motivo de
bênção e proteção . . . também encontrado em outra bulla”
(página 70). No registro do meio, há uma inscrição com as
letras hebraicas da direita para a esquerda “leyesha‘yah[u],”
que significa “de Isaías” ou “[pertence] a Isaías,” faltandolhe a última letra vav ou waw, pois o lado esquerdo da bulla
está danificado. Embora o nome Isaías era bastante comum
naquele tempo, apenas pessoas de alguma importância tinham
esses selos.
No registro inferior da bulla lê-se nvy antes de terminar no lado

esquerdo danificado. Se a letra aleph fosse acrescentada no final
da palavra nvy, se tornaria a palavra “profeta” em hebraico.
Alguns estudiosos sustentam que a palavra deve ser lida como
um nome de pai, então seria como dizer Isaías, filho de Nvy ou
Nebai—assim, não seria o profeta Isaías, filho de Amoz, como é
mencionado treze vezes nas Escrituras. Em dois selos encontrados
em Laquis contêm o termo bn nvy ou “filho de Nebai”. A bulla de
Isaías não tem o bn (ou ben) para “filho”, mas existem exemplos
de impressões de selo sem esse termo, onde o espaço é restrito.
Outros estudiosos, no entanto, notam que havia muito espaço para
as letras bn neste selo, de modo que, provavelmente, não significaria “filho de Nvy”. Outra sugestão é que Nvy significa um residente
da cidade sacerdotal de Nov ou Nob, mas não há outro exemplo
de um selo com um nome pessoal seguido de um nome de lugar.
Alguns acham que Isaías não se proclamaria “profeta”, mas essa
era o ofício que o identificava. Ele descreve a si mesmo como “o
profeta Isaías” em Isaías 37:2, 38:1 e 39:3. Outros notam a falta do
“o” (h-ou ha em hebraico) antes da palavra nvy como um argumento contra o termo ser “o profeta”. Mazar observa que nem sempre havia a menção do ofício, e ainda diz que poderia se encontrar
no fim do segundo registro na área danificada.
O colaborador, arqueólogo e epigrafista de Mazar, Reut Ben-Arie,
observou que a borda oval na área danificada estaria suficientemente longe à esquerda da inscrição para permitir espaço suficiente para o waw ou u que falta ao final de Yesha’yahu e para o
hey ou h, significando “o”—assim como para um aleph no final do
nvy no registro inferior, para resultar na frase “de Isaías, o profeta”.
Mazar observa: “Podemos perguntar por que o idealizador
do selo escolheria inserir o artigo definido no final do segundo
registro, em vez de no início da palavra navy’ no terceiro registro,
onde parece haver espaço suficiente. Mas, por mais estranho que
possa parecer para nós, essa divisão de palavras não é incomum
na antiga escrita hebraica. De fato, um bom exemplo disso pode
ser visto na bulla do rei Ezequias, onde o nome de seu pai, Acaz, se
estende por dois registros, com a última letra sendo empurrada
para o registro de baixo” (página 72).
Iste bulla então parece ser um grande achado. Isaías é um personagem proeminente nas Escrituras, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo, onde ele é de longe o mais citado
dos profetas.
O jornal The Times of Israel (Adam Berkowitz, “Encontrado o Selo
de Argila de Isaías, Mas o Mistério Continua”, 22 de fevereiro) citou
o novo editor da revista Biblical Archaeology Review, Robert Cargill,
um cético declarado, que passou grande parte de sua carreira desmentindo falsas alegações arqueológicas, que declarou o seguinte
sobre a descoberta de Mazar: “Ela não se apressou em dizer conclusivamente que encontrou o selo de Isaías . . . Em nosso artigo,
ela forneceu possíveis alternativas . . . Mas se você me perguntar,
eu acho que ela o identificou corretamente. Você está olhando
para a primeira referência arqueológica do profeta Isaías fora da
Bíblia . . . Isso é incrível”. BN
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A Gripe Espanhola
Uma Pandemia Que Mudou O Mundo

E

ste ano marca cem anos do fim da chamada “guerra para
acabar com todas as guerras”. De 1914 a 1918, após o
assassinato do arquiduque austríaco Franz Ferdinand, a
humanidade foi envolvida em um conflito como o mundo
nunca havia visto. E este se tornaria o conflito humano mais mortal
da história até agora, matando aproximadamente dezesseis milhões
de pessoas e ferindo mais de vinte e cinco milhões.
Infelizmente, apenas algumas décadas depois, ele seria eclipsado
pela Segunda Guerra Mundial, mas na época ninguém havia experimentado nada parecido com a Primeira Guerra Mundial.
Após quatro longos anos de batalhas sangrentas, finalmente, a
guerra terminou em 11 de novembro de 1918, data que é comemorada anualmente como o Dia do Armistício. No entanto, a mortandade não parou. Na verdade, isso foi apenas o começo.

Um assassino mortal: a gripe espanhola de 1918
Nos primeiros meses de 1918, na Europa, nos Estados Unidos e
na Ásia, as pessoas começaram a adoecer de uma enfermidade que
provocava febre, náusea, dores no corpo e diarreia. Inicialmente, a
primeira onda da doença foi relativamente benigna e a maioria dos
indivíduos que a contraíram conseguiu se recuperar. Descobriram
que a doença era como uma forma de gripe. E, como esperado,
quando acabou a temporada normal da gripe, as coisas pareciam
ter melhorado.
Entretanto, essa melhora foi de curta duração. À medida que se
aproximava o fim da primavera e do verão, e começava outono
de 1918, uma segunda onda de gripe começou a se espalhar. Em
outubro e novembro, o mundo inteiro estava lidando com suas
repercussões.
O que diferenciava essa segunda onda da primeira era sua virulência e morte rápida daqueles que contraíam a doença. Alguns que
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foram afetados pela variante dessa gripe morreram horas depois de
exibir os sintomas, sendo que sua pele ficava azul e manchas escuras
apareciam em suas bochechas. Seus pulmões se enchiam com um
fluido vermelho espumante e eles sufocavam até a morte.
Em todo o mundo, houve um crescimento acelerado de infectados
por esse insidioso vírus e de mortes após a infecção, e algo curioso
foi descoberto—essa variante específica da gripe matava, desproporcionalmente, as pessoas no auge de suas vidas.
Enquanto a maioria das doenças tende a causar mais mortes entre
jovens e idosos, o surto dessa gripe espanhola era diferente. A maior
taxa de mortalidade ocorreu em populações de idade entre 15 a 44
anos, ou seja, em pessoas que, aparentemente, seriam mais capazes
de sobreviver a doenças.
De fato, entre 1918 e 1919, morreram muitos nessa faixa de idade,
e a expectativa de vida dos norte-americanos sofreu uma redução de
doze anos.
Esse vírus se espalhou pelo mundo e infectou cerca de quinhentos
milhões de pessoas—um terço da população mundial em 1918. Poucas áreas ao redor do mundo não foram afetadas pelo vírus, e quase
todas as famílias sofreram o impacto disso. Quando a poeira baixou,
no fim de 1919 e início de 1920, entre vinte e cinquenta milhões de
pessoas perderam a vida nessa pandemia.
No entanto, é impossível determinar o número real de mortos,
pois a maioria dos países não conseguiu manter registros precisos
devido a grande quantidade de pessoas que morreram, mas todos
os historiadores concordam que o vírus matou mais do que a guerra.
Certamente, a própria guerra contribuiu para sua disseminação
pelo grande movimento de tropas em todo o mundo, a arregimentação de soldados mercenários de todos os cantos do mundo e as
condições difíceis e insalubres ajudaram a contribuir para a rápida
disseminação do vírus no fim do verão e início do outono de 1918.

U.S. Army

Na esteira da Primeira Guerra Mundial, a guerra mais mortal da história da humanidade até aquela época, veio um assassino ainda mais mortífero—uma epidemia de gripe que matou milhões
de pessoas. A profecia bíblica indica que essas epidemias vão surgir novamente?
por Ben Light

cybercobra

Na verdade, alguns historiadores creditam que o enfraquecimento
das potências centrais e a trégua de 11 de novembro se devem à gripe
espanhola e sua propagação.
Sem dúvida, esse vírus mudou o mundo.

víduos experimentaram nesses voos, não é difícil imaginar com que
rapidez algo poderia se espalhar e se tornar uma pandemia mundial.

Ebola—um estudo de caso sobre a rapidez com que
doenças podem se espalhar
O mundo não está preparado
Em 1918, quando o surto de gripe espanhola se espalhou pelo
Enquanto escrevo este artigo, estou sentado numa poltrona de um mundo, matando dezenas de milhões de pessoas, as céleres viagens
Boeing 737-800, voltando de Los Angeles para casa. Aproximada- aéreas não eram um fator determinante. Uma pessoa não poderia
mente, nesse avião estão 160 indivíduos que há pouco passaram por estar em Seattle num instante e doze horas depois aterrissar em
um dos aeroportos internacionais mais frequentados do país, o LAX, Amsterdã, ou vice-versa. Em 1918, viajar de navio era o principal
em algum momento hoje. Alguns, provavelmente, fizeram voos de meio de viagem internacional—o que levava tempo. Hoje, com o
conexão em outras partes do mundo no caminho de volta ou até ao transporte moderno, uma pessoa pode ser exposta a uma doença
em um local e, logo, transportá-la para qualquer lugar do mundo,
destino no voo de Portland, Oregon.
ao pegar um voo internacional.
Por exemplo, entre 2013 e 2016, o vírus Ebola se espalhou por
toda a África Ocidental, infectando mais de vinte e oito mil pessoas
e matando mais de onze mil. O epicentro foi a cidade de Gueckedou, uma cidade fronteiriça da Guiné, que é um importante centro
comercial ao longo de um entroncamento regional que leva à Serra
Leoa e à Libéria.
Em 6 de dezembro de 2013, um menino de dois anos contraiu essa
doença e morreu, mas não antes de infectar sua avó e sua irmã de
três anos. Dois netos que foram ao funeral de sua avó contraíram a
doença e a levaram para suas aldeias, onde ela começou a se espalhar
lentamente. Um trabalhador de saúde, que ajudou a tratar a avó e a
irmã, levou-a para outra aldeia, onde muito mais pessoas começaram a ser infectadas.
Em pouco tempo, Guiné, Serra Leoa e vários outros países da
África Ocidental estavam passando por surtos de Ebola em larga
H1N1, o vírus da gripe suína, ampliado milhares de vezes.
escala. Normalmente, os surtos de Ebola na África são menores e
isolados e podem ser controlados em
de meses. Desta vez, no entanto,
Um vírus pode mudar o mundo. Alguns historiadores cre- questão
o vírus continuou a se espalhar e, em vez
ditam o enfraquecimento das potências centrais e o fim da de permanecer localizado, pela primeira
vez, ele se propagou por via aérea.
Primeira Guerra Mundial à propagação da gripe espanhola. No início de julho de 2014, Patrick
Sawyer, um liberiano-americano,
Na fila atrás de mim, uma mulher tem tossido nos últimos cinco contraiu Ebola depois que sua irmã morreu da doença na Libéria.
minutos. Essas gotículas em aerossol vão se misturar com o ar da Ele embarcou em um voo para a Nigéria, ficou doente e começou
cabine e circular pela aeronave e, potencialmente, infectar as pessoas a exibir os sintomas durante o voo. Ao desembarcar no aeroporto
com sistemas imunológicos comprometidos ou que estão, de alguma Muhammed Murtala, em Lagos, ele desmaiou e foi levado às pressas
para o hospital, onde acabou morrendo.
forma, desgastados e mais suscetíveis a infecções.
Enquanto ele estava no hospital, uma enfermeira e um médico,
Eu me sinto bem, mesmo tendo passado por Los Angeles hoje e
entrado em contato com dezenas de pessoas—algumas das quais que o trataram, contraíram a doença e morreram, assim como
poderiam ser vetores de doenças contagiosas. Cada pessoa neste outros com quem ele entrou em contato. Durante um período
avião tem uma história parecida, pois ao longo de suas viagens, seja de três meses, vinte pessoas foram infectadas, incluindo Sawyer,
onde estiveram e para onde vão, elas também entraram em contato e oito morreram.
Outro indivíduo, Eric Thomas Duncan, um cidadão da Libéria,
com dezenas de pessoas, que estiveram em contato com outras dezenas de pessoas, e em todas essas interações existe o risco de espalhar embarcou em um voo de Monróvia, na Libéria, para Dallas, no
doenças. Elas podem não apresentar sintomas agora, mas podem Texas. Embora não apresentasse sintomas durante o voo, ele ficou
levar a doença para casa, adoecer em poucos dias e repassá-la para doente e, alguns dias depois, foi internado num hospital. Ele infectou
duas das enfermeiras que o trataram antes de morrer da doença.
familiares ou colegas de trabalho.
Esse mesmo cenário é ampliado em centenas de milhares de vezes Situações semelhantes ocorreram na Inglaterra, Itália e Espanha
todo dia no mundo inteiro. Segundo o site FlightRadar24, no dia com passageiros que viajaram para esses países por via aérea durante
deste voo, em 10 de julho, foi registrado um número recorde de voos o surto de 2013-2016.
Na tentativa de evitar uma transmissão contínua, muitos países
monitorados em todo o mundo—um total de 204.147 voos. Quando
consideramos o grande número de interações pessoais que os indi- da África Ocidental restringiram as viagens dessas áreas infectadas
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Um cenário de pesadelo: outra pandemia de gripe
Uma doença que tira o sono dos epidemiologistas é a gripe H7N9.
Esta é uma variante da gripe aviária que tem surgido na Ásia nos
últimos anos. Os vírus da gripe são notórios por sua capacidade
de sofrer mutação em hospedeiros e, por causa dos surtos, o vírus
sofreu uma mutação a ponto de poder ser transmitido de aves para
pessoas e depois a outras pessoas.

declarou: “Esse estudo é outro lembrete muito forte de que poderíamos
estar sobre uma bomba-relógio global com o H7N9. Existem
grandes lacunas na preparação contra uma pandemia e, se o H7N9
desencadear uma pandemia, a vacina poderia ter um efeito limitado”
(grifo nosso).
Imagine um cenário em que um surto em grande escala da gripe
H7N9, altamente infecciosa e resistente a medicamentos e a vacina,
surgisse na China. Pequim tem o segundo aeroporto mais movimentado do mundo. Mais de 94 milhões de pessoas passaram por ele em
2016, uma média de 258 mil pessoas por dia. Expostos e transportando o vírus, os infectados aterrissariam em uma das 260 cidades
diferentes que têm voos diretos saindo de Pequim. Ao pousar, quantas pessoas cada um desses passageiros teria contato? Os resultados
poderiam ser catastróficos.
Um estudo realizado pela Universidade Johns Hopkins no início
deste ano simulou um novo patógeno—não mais perigoso do que
outros patógenos conhecidos—que poderia ser transmitido pela
tosse. O estudo concluiu que os governos estão totalmente despreparados para um surto que pode matar até 900 milhões de pessoas,
mais de dez por cento da população mundial.

Consequências proféticas: Futuras epidemias mortais
Há muito tempo as pessoas se perguntam como será o fim dos tempos antes do retorno de Jesus Cristo. Em Mateus 24:3, os discípulos
de Jesus perguntaram isso diretamente a Ele: “Dize-nos quando serão
essas coisas e que sinal haverá da Tua vinda e do fim do mundo?”
Então, ao longo do capítulo 24 de Mateus, Jesus descreveu as condições que iria dar começo ao fim dos tempos e a Sua vinda. Ele
disse que haveria engano religioso, guerras e rumores de guerras,
fome, pestes e terremotos. E continuou afirmando, em Mateus 24:8,
que isso era o princípio das dores ou “como as primeiras dores de
parto” (Bíblia na Linguagem de Hoje). Ele prossegue descrevendo
perseguições, falsos profetas, iniquidade e o esfriamento do amor
de muitos.
Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos que há
guerras e rumores de guerras. E já paspor fomes, terremotos e, claro,
Através dos modernos meios de transporte, nosso mundo samos
pestes no passado.
tecnologicamente avançado prepara o cenário para que as Mas, Jesus Cristo retornou após a Primeira Guerra Mundial e o surto de gripe
pandemias se alastrem a uma velocidade impressionante. de 1918? Não—então, isso quer dizer
que o que está sendo descrito em Mateus
Em um recente surto, entre aqueles que contraíram a gripe 24 ainda vai acontecer. Haverá guerras e rumores de guerras entre o
Influenza H7N9, 88% tiveram pneumonia, 75% acabaram em tra- hoje e o retorno de Jesus Cristo. Haverá enganos religiosos, fomes
tamento intensivo e 40% morreram. Na quinta onda de surtos na contínuas, terremotos e pestes.
China em 2017, o vírus demonstrou resistência a medicamentos
antivirais, usados tipicamente no tratamento da gripe, e uma preo- Os quatro cavaleiros de Apocalipse
Devemos entender a Primeira Guerra Mundial e o surto de gripe,
cupante mutação permite que ela agora se espalhe facilmente por
em
1918, em relação ao começo das dores (dores de parto), como
via aérea.
acabamos
de ver em Mateus 24:8. À medida que começa o trabalho
Em 2017, um estudo que examinou esta cepa foi publicado na
de
parto,
as
contrações começam e aumentam em frequência e intenrevista Cell Host & Microbe, o qual mostrava efeitos potencialmente
sidade
até
ao
ponto do nascimento. Semelhantemente, esses eventos
devastadores caso o H7N9 seguisse seu curso atual. O estudo desdo
início
de
1900,
e até mesmo antes disso, foram o início de contracobriu que essa variedade, em particular, havia se transformado em
ções,
que
vão
aumentar
em frequência e intensidade enquanto nos
uma forma altamente patogênica do vírus, que se espalhava facilaproximamos
do
retorno
de Jesus Cristo.
mente pelo ar e era de alta letalidade.
No
livro
profético
de
Apocalipse,
o apóstolo João registrou as visões
O doutor Michael Osterholm, diretor do Centro de Pesquisa e
que
Deus
entregou-lhe
por
meio
de
Jesus Cristo, nas quais as conPolítica de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota,
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pelo Ebola. E isso retardou sua propagação. Eventualmente, essas
medidas funcionaram, a doença foi contida e não surgiu nenhum
novo caso. Em 9 de junho de 2016 foi declarado o fim do surto na
África Ocidental.
Por mais assustador que tenha sido o surto de Ebola em 20132016, particularmente nos países da África Ocidental, a maioria dos
epidemiologistas tem concordado que é pouco provável que o Ebola
se torne uma pandemia. Ele não é suficientemente virulento e, se
forem tomadas precauções adequadas de quarentena e proteção, a
doença pode ser controlada.

dições do tempo do fim foram reveladas. Através de uma série de
pergaminhos e selos, João testemunha os eventos do fim dos tempos,
com alguns elementos literais e outros simbólicos.
Na primeira parte do sexto capítulo de Apocalipse, Cristo revela
quatro cavaleiros cavalgando na Terra e cumprindo os eventos descritos de Mateus 24:7-8. Enquanto cavalgam, cada um deles fornece
um aspecto diferente de Mateus 24—engano religioso, guerra, fome
e peste, incluindo epidemias de doenças e desastres naturais, tudo
isso seguido da morte.
Ali diz, em Apocalipse 6:1-2: “Observei quando o Cordeiro abriu
o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer
com voz de trovão: ‘Venha!’ Olhei, e diante de mim estava um cavalo
branco! Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa;
ele cavalgava como vencedor determinado a vencer”. Esse é o engano
religioso mencionado por Jesus—um cristianismo falso e conquistador, uma distorção da imagem de Cristo retornando em um cavalo
branco, mostrada mais tarde nesse mesmo livro.

sobre um quarto da Terra. Considerando a atual população deste
planeta, cerca de 7,6 bilhões—um quarto equivale a quase dois
bilhões de pessoas morrendo de guerra, fome, epidemias, desastres
naturais e por animais da Terra. A essa altura, a intensidade e a frequência das dores de parto terão aumentado significativamente nos
eventos que vão levar ao retorno de Jesus Cristo.
Profeticamente, a Bíblia indica um tempo futuro de grandes dificuldades em todo nosso planeta—um tempo nunca visto antes e
nem jamais será visto novamente. Será um tempo que Deus terá
que intervir ou nenhuma carne escaparia com vida (Mateus 24:2122). Ademais, nesse período difícil, haverá terríveis pandemias que
causarão grande destruição em todo o mundo—pandemias que vão
superar muito o número de mortes do surto de gripe do ano de 1918.
Embora atualmente o nosso mundo seja muito avançado em
tecnologia, ironicamente, isso é o que vai definir esse cenário, pois
através do transporte moderno e da globalização essas pandemias
vão se espalhar com uma velocidade espantosa. Bastando apenas

Profeticamente, a Bíblia indica um tempo futuro de grandes dificuldades em
todo nosso planeta—um tempo nunca visto antes e nem jamais será visto novamente. Será um tempo que Deus terá que intervir ou nenhuma carne escaparia com vida (Mateus 24:21-22). Ademais, nesse período difícil, haverá terríveis
pandemias que causarão grande destruição em todo o mundo—pandemias
que vão superar muito o número de mortes do surto de gripe do ano de 1918.
Versículos 3-4: “Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o
segundo ser vivente dizer: ‘Venha!’ Então saiu outro cavalo; e este
era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e
fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma
grande espada”. Claramente, isso significa uma guerra.
Versículos 5-6: Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o
terceiro ser vivente dizer: ‘Venha!’ Olhei, e diante de mim estava um
cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi
o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo: Um
quilo de trigo por um denário, e três quilos de cevada por um denário,
e não danifique o azeite e o vinho!”. Isso ilustra um tempo de escassez
e alimentos com valores caríssimos—e, portanto, fome para muitos.
Versículos 7-8: “Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz
do quarto ser vivente dizer: ‘Venha!’. Olhei, e diante de mim estava
um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades [a
sepultura] seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da
terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos
animais selvagens da terra”.
O cavalo amarelo apresenta a cor doentia das pessoas enfermas.
Além disso, vemos a matança pela guerra, pela fome e por pestes
letais. Aqui, as bestas também podem ser vistas como animais portadores de doenças, como ratos e mosquitos, e talvez até patógenos
microscópicos.

Um futuro de horror adiante, mas de esperança
depois disso
Como visto aqui, esses quatro cavaleiros juntos receberam o poder

existir um “paciente zero” em algum lugar do mundo para iniciar o
processo e, quando a poeira baixar, bilhões, podem já estar mortos.
Nossa tecnologia moderna também permitiu que pessoas
enviassem agentes patogênicos em guerras biológicas. Assim,
algumas dessas terríveis pandemias vindouras podem ser criadas
pelo próprio homem.
No entanto, apesar das catástrofes que estão por vir, não podemos
desanimar, pois o mesmo Deus que predisse essas condições
horríveis também nos disse da maravilhosa era do Reino que virá
depois disso. Portanto, devemos depositar nossa esperança nas
promessas do futuro Reino de Deus.
Quando essa tribulação terminar, Jesus Cristo retornará
triunfantemente, e o Reino de Deus será estabelecido para governar
todas as nações.
E mesmo que todas essas dificuldades profetizadas piorem cada
vez mais—engano, guerras, fome, pestes, terremotos e outros
desastres—não precisamos nos preocupar. Devemos depositar
nossa fé nas promessas do nosso grande Deus, que está enviando a
Cristo para nos salvar! BN
PARA SABER MAIS
O que a profecia bíblica revela sobre o tempo do fim? O que está
predito para acontecer e quando acontecerá? Por que essas coisas
vão acontecer? Para saber mais, baixe ou solicite nosso guia de estudo
bíblico gratuito “Estamos vivendo no Tempo do Fim?”
http://portugues.ucg.org/estudos
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Éramos Todos Leprosos
Quando Jesus curou um grupo de leprosos, marginalizados e desesperados, apenas um retornou para agradecer. Esta história diz muito sobre nossas próprias vidas.
por Robin Webber

A

o longo dos anos, conversei com veteranos de guerra
que mencionaram que oravam assim quando estavam
sob fogo inimigo e correndo risco de morte: “Oh Deus,
se o Senhor me livrar dessa, eu irei à igreja toda semana”.
Essas súplicas eram sinceras? Que seja! A verdade é que em nossa
fraqueza humana nós paramos de pensar sobre o que Deus fez por
nós e deixamos de ser gratos e comprometidos. O tempo e o distanciamento provocam uma amnésia quanto à intensa necessidade
expressa em nossos momentos de desespero. As palavras em situações de pressão são momentaneamente
sinceras, mas no fim do dia se mostram
inúteis.
Lembrar onde, quando e como
encontramos pessoalmente o amor
interventor de Deus é um dos sinais mais
claros de que estamos respondendo ao
convite de seguir a Jesus (ver Mateus 4:19;
João 21:19). E é um trampolim para uma
vida nova e diferente—não mais solitária.
Também é um fator chave que permite
que outras pessoas saibam, através de
nosso testemunho, que sua vida não
precisa ser levada ao desespero, mas a
um bem-estar inimaginável. A grata
lembrança é o trampolim necessário
para uma existência transformada.
Tal é o caso do encontro declarado em
Lucas 17:11-19, onde Jesus, que andava
pelas regiões adjacentes da Galileia e Samaria em sua caminhada
rumo ao seu destino final em Jerusalém, encontra dez leprosos. O
tempo é precioso, mas importantes lições serão apresentadas nesses
encontros pessoais de Jesus naquele dia—lições que também servem
para nós.

A lepra, um flagelo do mundo antigo, era uma doença progressivamente degenerativa que atacava os membros e as terminações nervosas do corpo. Suas lesões purulentas eram manifestações externas
da corrupção crescente do corpo abaixo da superfície da pele.
As escrituras revelam que esses “mortos-vivos” ficavam afastados
(versículo 12), um fato corroborado por outros registros dos
costumes daquela época em relação aos indivíduos infectados. Eles
deveriam permanecer isolados, mantendo afastados pelo menos
a dois metros das pessoas, ou a cinquenta metros se estivessem
contra o vento. Eles tinham que alertar
aos outros de sua presença à distância
para evitar o contato com a terra dos
vivos e saudáveis. Eles eram considerados
amaldiçoados, pois a mentalidade
cultural da época ligava as enfermidades
físicas ao pecado pessoal ou geracional
(ver João 9:1-3).
O Filho de Deus intervém na vida desses
desesperançados, dizendo aos dez leprosos:
“Mostrai-vos aos sacerdotes” (Lucas 17:14).
Esse ato estava alinhado com Levítico 14:132, que permitia a volta dos leprosos à
comunidade se sua condição não fosse mais
detectável.
Mas observe que quando Jesus deu-lhes
instruções para irem, eles não estavam curados—ainda! Lucas 17:14 diz ainda que foi no
momento em que partiram, em obediência
a instrução de Jesus, é que foram curados. Imagine a alegria deles
quando as lesões desaparecem e sua carne se renovou!
Mas nos próximos versículos, Jesus chama a atenção, através de
uma exceção, para uma terrível doença humana, a ingratidão: “E um
deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz.
E caiu aos Seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças; e este era
samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram dez os limpos?
E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a
Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai; a tua fé te
salvou” (versículos 15-19).

Jesus entra em cena onde não há mais esperança
Quando chegou a certa aldeia, dez homens desesperados
“levantaram a voz” gritando: “Jesus, Mestre, tem misericórdia
de nós!” (versículo 13). É aqui que entra Jesus onde a esperança
está perdida.
O relato não menciona a etnia dessas dez pessoas, exceto que
alguns eram judeus e pelo menos um era samaritano. Estes podem
ter sido excluídos da sociedade desde muito cedo na vida, já que
os samaritanos eram considerados pelos judeus como “mestiços” e
sua religião como inútil e contrária a Deus. Eles eram “aqueles” que
deviam ser odiados e desprezados. Mas agora eles estavam ligados
por uma adversidade, pois todos eram leprosos.
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Essa história é a nossa história
Como podemos nos identificar com as lições desse relato? Ser
agradecido é simplesmente dizer um breve “muito obrigado” ou
seria algo mais profundo?
Primeiro, vamos entender que o ministério terreno de Jesus não
foi casual, mas planejado. Seus encontros não foram aleatórios, mas
intencionais. Nós simplesmente não adoramos um Salvador casual.

frank600/iStock/Getty Images Plus

Sob a perspectiva de Deus, todos nós
já fomos leprosos uma vez na vida—
leprosos espirituais!

Ele não tropeçou naquela aldeia nem encontrou esses leprosos porque o GPS dEle não estava funcionando bem. Desde o principio, Ele
disse: “Não sabeis que me convém tratar dos negócios de Meu Pai?”
(Lucas 2:49).
O tema do evangelho de Lucas está claro em Lucas 19:10, onde
Jesus revela que veio “buscar e salvar o que se havia perdido”. Lucas
escreveu um evangelho repleto de histórias sobre mulheres, gentios,
leprosos e pessoas atormentadas por demônios—todos aqueles que
eram cultural e convenientemente mantidos “fora do acampamento”.
Mais tarde, Lucas escreveu o livro de Atos, que é a primeira história
da Igreja de Deus, do Corpo de Cristo com membros unidos contra
o isolamento espiritual. A proverbial distância segura da impureza
é extinta por meio de Cristo e Seu sacrifício. Lucas nunca deixou
de compartilhar a esperança de que a mão de Deus está estendida
àqueles que foram rejeitados.
No entanto, esses não eram os únicos rejeitados que precisavam de
resgate. Devemos reconhecer que, sob a perspectiva de Deus, todos
nós já fomos leprosos uma vez na vida—leprosos espirituais! Alguns
de nós podemos ter-nos esquecido disso, e outros de nós podemos
não entender isso ainda, conforme Deus entra na ‘aldeia’ de nossa
existência.
O pecado pode ser comparado à lepra. Considere a história da
oposição de Arão e Miriã ao cargo que Deus deu a Moisés em Números 12. A rivalidade entre os irmãos, o orgulho próprio e o espírito
de acusação levaram Deus a punir Miriã com lepra, expondo externamente o que a consumia internamente.
As escrituras declaram que “todos pecaram e destituídos estão da
glória de Deus” (Romanos 3:23). São os nossos pecados, as lesões
que se espalham na natureza de nosso coração, que nos separam de
Deus e fazem com que Ele mantenha Seu rosto encoberto para nós
(Isaías 59:2)—uma distância que nós mesmos criamos, muito maior
do que cinquenta metros.
Mas agora Deus ouviu seu choro e também nosso clamor, que
faz eco no clamor dos leprosos pedindo “misericórdia!” Deus Pai
enviou Seu Filho que veio voluntariamente como o Cordeiro imaculado, o Qual não tem nenhuma lesão no coração, na alma ou no
corpo—exatamente, “Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado
por nós” (2 Coríntios 5:21), pagando a pena do pecado para que
pudéssemos viver.

Oferta contínua de sacrifício de louvor
O capítulo treze de Hebreus apresenta uma descrição gráfica do
sofrimento e isolamento de Jesus na terra dos viventes por nossa
causa e, diante disso, como deve ser nossa resposta: “E, por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo Seu próprio sangue, padeceu
fora da porta [como um leproso]. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial,
levando o Seu vitupério . . . [E], portanto, ofereçamos sempre, por
Ele, a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o Seu nome” (versículos 12-13, 15).
Agora, quais devem ser nossos passos específicos ao oferecer esses
sacrifícios de louvor enquanto atendemos ao chamado de seguir a
Cristo? Talvez você também ainda esteja sofrendo com a praga da
amnésia espiritual em relação à intervenção de Deus. Assim como
fez o samaritano grato, como podemos glorificar a Deus em voz alta?
Assim como esse samaritano, nós também devemos nos
ajoelhar em louvor e gratidão—em adoração. Isso é mais do que
um rápido aceno de cabeça e um simples “obrigado”. Precisamos

demonstrar como valorizamos a contínua intervenção de Deus—
transformando-nos de mortos-vivos a uma nova criatura em Cristo
(2 Coríntios 5:17)—entregando e dedicando nossos pensamentos,
palavras e ações todo o tempo ao grande e amoroso Doador da vida,
e confiando todo nosso ser em Suas mãos. Apenas Ele é capaz de
acabar com a distância que nos separa dEle e dos outros. Somente
Ele pode nos dar um futuro de íntima comunhão em Sua família
para sempre.
Uma forma importante de adorarmos a Deus é reconhecer diariamente Sua graça e favor imerecidos, tratando todo ser humano, que
foi criado à Sua imagem, com dignidade e respeito. Talvez seja hora
de abolir nossa própria regra de distanciamento seguro em relação
àqueles que achamos que são incapazes de buscar a Deus. Aceitar
o convite de Cristo que disse “Siga-Me” é entender que não é nosso
papel escolher quem pode fazer parte da família de Deus.
Assim como o samaritano, nós descobriremos que, quando Deus
entra em nossas vidas, Ele sempre nos dará uma tarefa para realizar.
Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quer que sejamos coparticipantes de Sua graça ao demonstrarmos obediência.
Às vezes, no momento, não faz sentido para nós Ele ter dito aos
leprosos para irem aos sacerdotes antes mesmo de serem curados.
Mas precisamos entender que Deus vê as coisas como se elas já
tivessem acontecido! No fim da história, vimos que Jesus deu outra
tarefa ao samaritano agradecido: “Levanta-te e vai; a tua fé te salvou”
(Lucas 17:19). Ele deveria continuar a vida em gratidão, permanecendo consciente do que havia sido feito por ele.
Mais uma vez, Deus sempre nos dará uma tarefa! Quando foi a
última vez que perguntamos a Deus: “Qual é minha tarefa? Será que
a esqueci?” Pode ser uma pequena ou grande tarefa. Não faz diferença, porque adoramos um grande Deus que toma algo nosso que é
“pequeno” e o torna grande para servir aos Seus propósitos.
Uma das minhas tarefas e privilégios ao longo da vida tem sido
a de ajudar as pessoas a enxergar a capacidade de Deus para curar.
Quando eu era um adolescente, Deus me curou de uma doença
terrível. Eu não me esqueci disso e continuo eternamente grato a
Ele. Como ministro, há mais de quarenta anos, tive a oportunidade
de compartilhar minha história com aqueles que enfrentam seu
“vale de sombra da morte”. Como o leproso grato, eu obedeço ao
chamado de nosso Mestre para seguir caminhando na vida com
gratidão e compartilhando essa minha história com Deus. E você
está compartilhando a sua?

Um coração grato é um coração que cresce
Como o samaritano agradecido, vamos valorizar o fato de que
nosso Pai Celestial e Jesus Cristo estão sempre dispostos a escutar
um coração agradecido. A gratidão nos permite crescer e receber
entendimento sobre os propósitos de Deus para nós, e através de
nós. Quando o samaritano retornou para agradecer, ele descobriu
uma peça perdida do quebra-cabeça que tornou possível sua cura
quando Jesus disse-lhe: “A tua fé te salvou” (versículo 19).
O que Deus tem reservado para compartilhar contigo quando,
inúmeras vezes, você vem a Ele depois de aceitar o maravilhoso
convite, oferecido a toda a humanidade—“Siga-Me”? Em nosso
próximo encontro nesta coluna, vamos descobrir isso juntos—pois
agora entendemos que já fomos leprosos e que permaneceríamos
assim se não fosse a graça de nosso Pai Celestial, através de Jesus
Cristo, nosso Senhor. BN
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O Reinado Milenar de
Jesus Cristo na Terra
Vivemos em uma era profundamente problemática. No entanto, um magnífico período
de mil anos de paz e prosperidade está chegando. O que isso significa para você?

A

por Darris McNeely

Bíblia prediz um período de mil anos em que Jesus
Cristo criará na Terra um mundo de paz e justiça sem
guerra e sofrimento.
O livro de Apocalipse contém uma surpreendente história, que explica por que há tanta maldade em nosso mundo e como
virá uma nova era—não pela mão do homem, mas pela intervenção
direta de Jesus Cristo de Nazaré.
Na ilha prisão de Patmos, no mar Egeu, o apóstolo João recebeu
uma extraordinária visão que tem fascinado e deixado muitas pessoas perplexas. Essa profecia poderia se realizar ou seria apenas um
sonho inexpressivo de um velho? Ou é a certeza da Palavra de Deus?
Será que esse livro misterioso realmente pode ser entendido? Será
que ele contém respostas para nós hoje? Você pode saber e as respostas lhe darão esperança!

Um mundo caótico
Você está cansado de más notícias? Você está frustrado com ódio,
a divisão e os conflitos que vemos ao nosso redor hoje em dia? Tem
havido muito disso ultimamente. No Oriente Médio, vemos um
mundo em chamas com tumultos, queda de governos e a ameaça
de armas nucleares em mãos de extremistas religiosos e ditadores
perturbados.
Nosso mundo está passando por um período de volatilidade, a
qual gera medo e incerteza sobre o futuro. Por isso, nós nos perguntamos o que o futuro reserva para nós, nossos filhos e netos.
As pessoas precisam ter esperança no futuro—esperando que os
problemas sejam resolvidos e que a vida melhore. Sem esperança, as
pessoas ficam desesperadas e, muitas vezes, se rendem a uma conduta destrutiva para escapar disso. Deus entende que eu e você precisamos ter esperança todos os dias, e Ele providenciou essa esperança em Sua Palavra revelada, a Bíblia.
A Boa Nova trata de esperança. Entregamos compreensão e ajuda
para viver pelo propósito e pela vontade de Deus. Aprendemos que a
Palavra de Deus é a única fonte segura de esperança duradoura neste
mundo, frequentemente, caótico.
Mil anos de paz
Há uma verdade bíblica que promete um mundo de paz e prosperidade para todos. Trata-se do ensinamento escritural do reinado
de mil anos de Jesus Cristo sobre a Terra, frequentemente, chamado
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de milênio, que é uma palavra latina que significa mil anos. A Bíblia
descreve esta era milenar como um tempo de paz e harmonia na
Terra. E esse ensinamento não é algo inventado pela imaginação
humana.
A verdade do reino de Cristo na Terra se conecta com algumas
das primeiras declarações da Bíblia. E, praticamente, se encontra
em todos os profetas hebreus. E continua cativando a imaginação de
muitos, apesar das tentativas de desacreditar e esconder isso.
A promessa de Deus de Seu reinado de mil anos na Terra permanece como um símbolo de esperança para toda a humanidade. Um
estudo sobre as declarações das Escrituras e uma análise das tentativas para desacreditar esse ensinamento nos ajudam a entender
nosso mundo e a paz prometida no Reino de Deus.
No livro de Apocalipse, o apóstolo João registra que, após a
segunda vinda de Jesus Cristo, os santos reinarão com Ele por mil
anos. E diz o seguinte: “E vi tronos; e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que
foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus,
e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o
sinal na testa nem na mão; e viveram e reinaram com Cristo durante
mil anos.
“Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira
ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte, mas
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele mil anos”
(Apocalipse 20:4, grifo nosso).
Leia em sua Bíblia! Esta passagem em Apocalipse é o auge de um
ensinamento que começa nos escritos dos profetas hebreus. E é um
resumo de muitas outras descrições bíblicas e promessas sobre a era
milenar de um reino pacífico.

A esperança de Israel de um mundo transformado
Através de Seus servos, Deus predisse esse tempo muitas vezes.
E essa era a esperança dos profetas de Israel em grande parte da
história desta nação, especialmente durante períodos de declínio
e cativeiro.
Essa mesma esperança foi compartilhada pelos apóstolos quando
questionaram a Cristo sobre a restauração do antigo reino de Israel.
Antes de Sua ascensão ao céu, Seus discípulos perguntaram-Lhe:
“Senhor, restaurarás Tu neste tempo o reino a Israel?” (Atos 1:6).
Os discípulos esperavam ansiosamente ver o começo do governo

alterada. Uma criança andará entre eles em segurança e sem medo.
E esta passagem mostra ainda, à luz do último versículo, que até
mesmo a natureza do homem será modificada!
Pense nisso por um instante. O engano que tomou conta do
mundo vai desaparecer. O conhecimento do plano de Deus se espalhará pela raça humana. Isso vai acontecer, e isso só acontecerá através do retorno de Jesus Cristo à Terra!

Colagem de fotos por Shaun Venish/Eric Isselee/123RF

“E morará o lobo com o cordeiro, e o
leopardo com o cabrito se deitará, e
o bezerro, e o filho de leão, e a nédia
ovelha viverão juntos, e um menino
pequeno os guiará”.
do Messias naquela época. Eles sabiam da promessa de restauração
anunciada por muitos profetas.
O profeta Isaías entregou uma visão muito clara desse futuro
quando escreveu sobre uma época em que Israel seria reunida sob
um Regente e o conhecimento de Deus cobriria a Terra (Isaías 11:110). Isso foi escrito durante o período de declínio de Israel, mas
retrata o futuro milênio. Observe o que essa profecia diz sobre a paz
na natureza e entre todos os povos:
“E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se
deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos,
e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e
seus filhos juntos se deitarão; e o leão comerá palha como o boi. E
brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado
meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum
em todo o monte da Minha santidade, porque a terra se encherá do
conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar” (Isaías
11:6-9).
As palavras de Isaías clarearam a ideia do milênio. O que está
descrito aqui é uma mudança completa em todas as partes deste
mundo—uma época em que a natureza dos animais selvagens será

Uma era sem guerra
Isaías escreveu outra longa profecia, prevendo um tempo de paz
mundial, quando ninguém mais vai aprender a batalhar e não
haverá guerras. Vale a pena lê-la na íntegra:
“E acontecerá, nos últimos dias, que se firmará o monte da Casa
do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros
[explicando que o lugar de domínio de Deus estará acima de todas as
nações]; e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e
dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó,
para que nos ensine o que concerne aos Seus caminhos, e andemos
nas suas veredas.
“Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra do Senhor.
E ele exercerá o Seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos
povos; e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas
lanças, em foices; não levantará espada nação contra nação, nem
aprenderão mais a guerrear” (Isaías 2:2-4).
A antiga Israel nunca experimentou esse tipo de sociedade. E também nenhuma outra nação na história do mundo. Pense nisso por
um instante. Esse cenário que acabamos de ler no livro de Isaías
serviu de inspiração para uma estátua que fica no prédio das Nações
Unidas em Nova Iorque.
Ironicamente, essa estátua foi um presente da antiga União Soviética, em 1959. A estátua de bronze representa a figura de um homem
segurando um martelo em uma mão e na outra uma espada, que ele
está transformando em um arado. Ela simboliza o desejo do homem
de acabar com as guerras e converter armas destrutivas em ferramentas produtivas para benefício de toda a humanidade.
Esse panorama segue irrealizado. Nenhuma nação na história fez
isso acontecer. Guerras e conflitos continuam a espalhar a morte
em cidades e aldeias, matando e transtornando a vida de muitos.
Os refugiados chegam a outras nações em busca de segurança e um
lugar para reconstruir suas vidas destruídas.
Um Reino real e iminente
A expectativa de dois mil anos atrás na Terra Santa era que um
Messias derrocaria o governo romano e restauraria o reino israelita. Muitos que seguiram a Jesus Cristo, inclusive Seus discípulos
mais íntimos, acreditavam que Ele restauraria o reino a Israel. Mais
tarde, eles entenderam que essa restauração viria somente no futuro
retorno de Cristo para estabelecer o Reino de Deus sobre o mundo
inteiro.
Quase no final do primeiro século, essa verdade do Reino de Deus
na Terra sofreu um ataque severo. A integridade dos ensinamentos
de Cristo foi corrompida pela heresia. O governo romano matou
muitos cristãos, inclusive alguns líderes cristãos. O apóstolo João foi
preso e exilado na ilha de Patmos. Então, surgiu uma grande confusão sobre o Reino de Deus dentro da Igreja.
No auge dessa crise, João recebeu uma revelação de Cristo em que
Ele reafirma as verdades do triunfal estabelecimento do Reino de
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Deus. O conhecimento sobre o milênio e o futuro reinado milenar, ao
longo dos anos trouxe à Igreja grande encorajamento, como sempre
fez por aqueles que buscam esperança em Deus e leem essa verdade
nas Escrituras.
Durante aquele período tumultuoso, o ensinamento do Reino
de Deus literal nesta terra se misturou com formas de heresia,
o que levou a descrença de muitos no segundo, terceiro e quarto
séculos depois de Cristo. O conceito de um reinado de Cristo, literal
e terreno, sobre esta Terra estava sendo desafiado e rejeitado por
muitas pessoas.
Apesar da instrução de Cristo, houve tentativas equivocadas de
prever o tempo de Seu retorno.

agindo e operando com a autoridade de Cristo. Significou que qualquer poder político com que ela se unisse exerceria imensa influência sobre os corações e as mentes dos homens. Significou a formação
de uma tirania espiritual e política que não era de Deus. Esse foi um
ensinamento falso e tremendamente herético! O mundo ocidental
europeu foi mergulhado em um período que a história chama de
Idade das Trevas. Era como se as luzes tivessem sido apagadas para
o aprendizado e o avanço da cultura em todas as áreas. O historiador
William Manchester descreve esse período como um “retrato . . .
persistente da guerra, da corrupção, da iniquidade, da obsessão por
mitos estranhos e por uma falta de consciência quase impenetrável”
(Um Mundo Iluminado Apenas Pelo Fogo, 1992, p. 3).
Para ser franco, sempre
que as pessoas tentam
criar o milênio bíblico na
Terra à sua maneira, através de política e por sua
própria forma de religião
ou filosofia, sempre resultou em fracasso.
A única maneira pela
qual esse reino de paz,
profetizado na Bíblia, pode se tornar realidade é por meio da mão
de Deus, quando Ele intervier na história e salvar toda a humanidade da extinção. Nenhum projeto do homem trará uma sociedade
utópica!

Essas guerras infindáveis vão acabar quando Cristo
voltar. As famílias serão fortalecidas e ninguém mais
vai duvidar da promessa de um Reino de paz na Terra.
Os teólogos que foram influenciados pelo pensamento grego
começaram a ensinar que o reino não era literal e nem futuro, mas
era apenas uma vaga metáfora espiritual. Por conseguinte, o reino
ficou sujeito a muitas interpretações grotescas. Os falsos mestres
disseram que referências bíblicas como aquelas que acabamos de
ler deveriam ser entendidas como mero simbolismo e parábola—ou
seja, não era para ser entendidas como algo literal.
Em meio a essas heresias, muitos ainda mantinham a fé em um
reino vindouro como sendo uma verdade fundamental transmitida
pelos apóstolos de Jesus Cristo. A história nos mostra que um remanescente disperso de pessoas fiéis, que se apegaram à “fé que uma
vez foi dada aos santos” (Judas 3), continuou ensinando a verdade
do reinado de milenar de Cristo na Terra.
No quinto século d.C., a doutrina do milênio foi refreada pelo
ensinamento de um homem, Agostinho de Hipona. Agostinho foi o
teólogo mais influente da Igreja Católica primitiva. Ele ensinou que
a Igreja era o Reino de Deus na Terra. Seu falso ensinamento substituiu o ensino bíblico de que Deus interviria na história humana,
estabelecendo um reino literal nesta Terra, o qual nunca teria fim.
A retirada desse ensinamento essencial de Cristo e Sua Igreja teve
um profundo impacto. O que o historiador Edward Gibbon chamou de “a doutrina antiga e popular” foi em grande parte rejeitada.
Gibbon escreveu: “Mas quando o edifício da igreja estava quase concluído, o apoio temporário foi posto de lado. A doutrina do reinado
de Cristo sobre a Terra, a princípio, foi tratada como uma alegoria
profunda, sendo considerada . . . como uma opinião duvidosa e inútil, e então foi . . . rejeitada como uma absurda invenção da heresia
e do fanatismo” (Declínio e Queda do Império Romano, Companhia
das Letras, 1952, p. 188).

Muito além dos falsos reinos
Agora vamos fazer uma pausa e permita-me fazer uma pergunta.
Qual foi o resultado da perda desse importante ensinamento bíblico?
Essa grande perda significou tudo.
Isso significou que agora a igreja era considerada o Reino de Deus,
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Tenha fé no Rei e aguarde pelo Seu Reino
Hoje, é muito importante que você entenda a mensagem de Cristo
sobre o vindouro Reino de Deus. A Bíblia revela que um mundo de
paz será o resultado do retorno de Jesus Cristo. As nações buscarão
o caminho de Deus. O medo será banido dentre os povos da Terra, à
medida que a justiça divina guie as relações internacionais.
Depois que Cristo voltar, os infindáveis conflitos vão acabar e a
arte da guerra será esquecida. Cada vez mais, as famílias vão se fortalecer a cada geração. Nessa época, não haverá nada que negue a
promessa e a esperança do reino trazer paz à Terra.
Como vimos, o ensinamento do vindouro Reino de Deus é encontrado em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento até o livro de
Apocalipse. Na Bíblia, as últimas palavras de Cristo sobre o assunto
são muito claras e diretas acerca da era inicial desse futuro governo.
Jesus Cristo, que revelou o livro do Apocalipse, diz que haverá um
período de mil anos durante os quais os santos ressuscitados reinarão com Ele em um Reino justo e benevolente nesta Terra. E isso
levará a um futuro ainda mais incrível!
Você aceitará a Palavra de Cristo? Você está disposto a acreditar
nEle? O governo milenar de Cristo, uma ideia mais antiga que o
tempo, perdurará e finalmente transformará o mundo! BN
PARA SABER MAIS
Vivemos numa época perigosa em que a extinção da raça humana é
uma possibilidade real. Como a humanidade poderá escapar disso?
Você precisa conhecer o plano de Deus para resgatar e libertar o
mundo! Para saber mais, baixe ou solicite hoje mesmo o nosso guia
de estudo bíblico gratuito “O Evangelho do Reino de Deus”!
http://portugues.ucg.org/estudos

A Profecia Bíblica e Você
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A Besta, o Falso Profeta
e o Anticristo

H

Bem-vindo à lição 12 da série “A Profecia Bíblica e Você”!

Mitchell Moss

oje em dia, ouvimos ou lemos todo tipo de interpretação ou especulação imaginável sobre o significado
dos personagens apocalípticos que a profecia bíblica
se refere como a Besta, o Falso Profeta e o Anticristo.
Esta lição mostrará o que a profecia bíblica realmente diz sobre esses
temas fascinantes e assustadores!
O que é ou quem é a “Besta” do tempo do fim do livro de Apocalipse?
O que é ou quem é o “Anticristo”? Como será a geopolítica mundial
no tempo do fim? Esta lição nos dará uma visão geral desses temas.

o Estado, que continuou através de diversos avivamentos do Império
Romano, por vários séculos o poder do Estado foi chamado de Sacro
Império Romano—ainda assim era uma união ímpia entre a igreja e
o Estado. A perseguição desencadeada por essa união, Igreja-Estado,
aos outros cristãos se intensificou muitíssimo durante esse período.
A Igreja Católica Romana adotou uma estrutura governamental
notavelmente semelhante à do antigo Império Romano. Os historiadores observaram que a Igreja Católica Romana é uma “imagem”
espelhada do Império Romano.

Uma união profana entre a igreja e o Estado
Entendendo com mais clareza o “anticristo”
A seguir, a importante história—mas bastante resumida—de como
Na Bíblia, a palavra “anticristo” é mencionada em quatro passao “cristianismo” se tornou uma religião patrocinada pelo Estado. gens, e todas estão nas epístolas de João: 1 João 2:18, 22; 4:3; 2 João
Isso vai preparar o cenário para a compreensão desses personagens 7. João deixou muito claro o que ele quis dizer com “anticristo”—sigprofetizados.
nifica “contra Cristo” ou “inimigo de Cristo”. Todos os ensinamentos
Na profecia que Jesus Cristo entregou
que contradizem a identidade ou os ensino Monte das Oliveiras, pouco antes de
namentos de Cristo são anticristo.
Sua crucificação, a primeira coisa que
Na primeira referência aqui, João
Ele alertou foi sobre um falso cristiadiz aos seus leitores que, embora tivesnismo (Mateus 24:4-5). Praticamente
sem ouvido que “o anticristo” estava
desde o início, alguns enganadores tenchegando (o artigo definitivo “o” está
taram influenciar a Igreja primitiva.
presente na maioria dos manuscritos
Em pouco tempo, surgiram várias verprimitivos do Novo Testamento), ele
sões do “cristianismo”—um grupo tenadicionou que já haviam chegado muitos
tando permanecer fiel à pura verdade
“anticristos”—e, desde então, tem havido
da Bíblia e aos ensinamentos de Cristo e
muitos mais.
outros que misturavam o ensino bíblico
A maioria das pessoas interessadas na
com diversas crenças e filosofias. Esta
profecia bíblica acreditam que haverá
mistura é chamada de sincretismo.
um líder perverso no tempo do fim que
Várias crenças pagãs populares dos Os dois personagens misteriosos que a Bíblia chama de “a Besta” e “o Falso cumprirá o papel do Anticristo. Mas a
romanos foram adaptadas e mescladas Profeta” terão papéis importantes nos eventos profetizados para o tempo do fim. Bíblia fala de dois líderes maus que traao ensinamento cristão, e muitas delas
balham juntos nessa mesma união Igrevieram da antiga religião de mistérios da Babilônia.
ja-Estado no tempo do fim—que são chamados de “a besta” e “o falso
O imperador romano Constantino, o Grande, decidiu tornar o profeta” (Apocalipse 19:20). Qual deles será o Anticristo? Ou os dois
cristianismo a religião oficial do Estado para unificar e fortalecer juntos serão o Anticristo?
seu império. Ele usou seu poder para unir diferentes seitas do crisA maior parte desta lição se concentrará no que a Bíblia diz
tianismo, e o resultado foi o reconhecimento oficial de várias crenças sobre a Besta e o Falso Profeta. Então, depois voltaremos ao assunto
que eram semelhantes em muitos aspectos ao popular culto pagão do Anticristo.
romano ao sol. Por exemplo, a igreja proeminente da época adotou
a observância pagã do domingo em lugar da observância bíblica do ► Quais foram os quatro grandes impérios dominantes
no mundo, que são ilustrados pela imagem de Daniel 2
sétimo dia.
Aquela igreja patrocinada pelo Estado evoluiu muito, tornou-se e pelas bestas de Daniel 7 e 8?
poderosa, e ficou conhecida como Igreja Católica Romana. Ela
Na época do sonho de Nabucodonosor, em Daniel 2, outros granalcançou tanta autoridade política e religiosa que, às vezes, o bispo des impérios já haviam sucumbido, inclusive o Egito e a Assíria. A
de Roma, que se tornou conhecido como o Papa, podia entronizar e imagem desse sonho representava o futuro geopolítico do Império
destituir os imperadores. Por causa da relação íntima entre a igreja e Babilônico de Nabucodonosor (a “cabeça de ouro”) até o “fim dos
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dias”, quando Jesus Cristo retornará para estabelecer o Reino de
Deus (Daniel 2:28, 38, 44-45).
Fato histórico é que os três impérios seguintes foram o
Medo-Persa, o Grego e o Romano. No capítulo 8, a visão de Daniel
confirma que Babilônia foi seguida pelos “da Média e da Pérsia” e
depois o “da Grécia” (Daniel 8:20-21). As quatro bestas de Daniel
7:3-7 representam os mesmos quatro impérios mencionados no
segundo capítulo de Daniel. Os capítulos dois e sete de Daniel
relatam que o último império se estenderia até o tempo do fim. Este
império não acabará até ser esmagado por Jesus Cristo, quando Ele
retornar (Daniel 2:35, 44; 7:9, 13, 21-22).

► O que são as “bestas” mencionadas em Daniel e
Apocalipse?
Na profecia, a palavra “besta” (um animal selvagem e perigoso)
pode se referir a um reino gentio (não israelita), a uma igreja falsa ou
a um líder ditador de um reino ou igreja. A seguir estão as diversas
“bestas” proféticas:
Os sucessivos impérios gentios são retratados no sétimo capítulo
de Daniel como “quatro animais grandes”—um leão, um urso, um
leopardo de quatro cabeças e um “quarto animal, terrível e espantoso e muito forte” (Daniel 7:3-7, 17). Esses quatro correspondem
às quatro partes da imagem de Daniel 2, que representam os seguintes impérios: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma (ver gráfico na
página 27).
Em Apocalipse 13:1-4 e em Apocalipse 17, “a besta” é o Império
Romano, alcançando o último reavivamento do Império Romano
antes do retorno de Cristo.
Apocalipse 13 muda de falar sobre o Império Romano revivido
como uma “besta”, para falar sobre o ditador político e militar daquele
império como a “besta” (versículos 4-8). E isso concorda com outras
profecias sobre reis e reinos que eles governam, utilizados indistintamente para indicar a mesma coisa. Esse ditador, a “besta”, também
é mencionado em Apocalipse 17:12-13. Muitas pessoas pensam que
ele é o futuro Anticristo.
Em Apocalipse 13:11, há “outra besta” que “tinha dois chifres
semelhantes aos de um cordeiro; e falava como o dragão”. Um cordeiro é um símbolo bíblico de Jesus Cristo e um dragão é um símbolo bíblico para Satanás, o diabo. Portanto, esta é uma poderosa
autoridade religiosa que afirma representar a Cristo, mas, na realidade, é um instrumento de Satanás. Esse personagem “engana os
que habitam na terra com sinais [falsos milagres]”—usando-os para
conquistar a confiança do mundo (versículos 13-14). Muitas pessoas
pensam que este é o futuro Anticristo.
E até o próprio Satanás pode ser chamado de besta. Afinal de
contas, ele é chamado de “dragão” e “serpente” em Apocalipse 12:9.
Ele “engana todo o mundo” e tem muitos “anjos” (demônios) que o
seguem. Sem dúvida, ele é o poder por trás dos outros dois animais
de Apocalipse 13 (versículos 4, 11).
► A queda do Império Romano foi seguida de dez
reavivamentos, e sete deles são guiados por uma
“grande prostituta”?
“Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis
aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha
dentes grandes de ferro; ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava
aos pés o que sobejava; era diferente de todos os animais que apare24 — A Boa Nova

ceram antes dele e tinha dez pontas” (Daniel 7:7).
“E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que
tinha sete cabeças e dez chifres, e, sobre os chifres, dez diademas, e,
sobre as cabeças, um nome de blasfêmia...E vi uma de suas cabeças
como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada; e toda a terra
se maravilhou após a besta” (Apocalipse 13:1, 3).
“E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças [das últimas
pragas] e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a
condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas
águas, com a qual se prostituíram os reis da terra; e os que habitam na
terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me
em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma
besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha
sete cabeças e dez chifres” (Apocalipse 17:1-3).
A “chaga mortal” refere-se à queda do Império Romano em 476
d.C., mas o império foi “curado” através de sucessivos reavivamentos
(Apocalipse 13:3). Quando Cristo retornar, o império já terá passado
por dez reavivamentos, representados pelos dez chifres da quarta
besta de Daniel 7 e os dez chifres da besta de Apocalipse 13.
O “chifre pequeno” de Daniel 7 (versículos 8 e 20, ACF) simboliza uma igreja poderosa cujo líder fala “com insolência” (ARA)—
fazendo pronunciamentos autoritários e, supostamente, infalíveis.
Três chifres “caíram” diante deste “chifre pequeno”, mostrando a
oposição e prevalência da falsa igreja contra os três primeiros reavivamentos do império (7:8, 20, 24).
As sete cabeças da besta de Apocalipse 17:3 representam os
últimos sete reavivamentos do Império Romano—os sete que são
“montados” pela “grande prostituta”. Na profecia, uma mulher pode
ser um símbolo de uma religião ou igreja. Neste capítulo, uma igreja
poderosa (e seu líder) tenta conduzir a “besta” (o império) e lhe dá
apoio. Para maiores explicações, leia sobre “As Duas Mulheres de
Apocalipse” em nosso guia de estudo bíblico gratuito O Livro do
Apocalipse Revelado (em portugues.ucg.org/ferramentas-de-estudoda-biblia/guias-de-estudo).

► Quais forças provocarão outro reavivamento do
Império Romano?
“E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes
aos de um cordeiro; e falava como o dragão. E exerce todo o poder
da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela
habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada.
E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à
terra, à vista dos homens” (Apocalipse 13:11-13).
Até várias décadas atrás, muitas pessoas estavam céticas de que
poderia acontecer outra restauração do Império Romano. Mas
desde o Tratado de Roma, em 1957, a Europa continuou avançando
rumo à unificação. Hoje, a ideia de um Estados Unidos da Europa
não parece um exagero. O ímpeto pela unidade é impulsionado por
possíveis vantagens comerciais, financeiras, políticas e militares fará
acontecer o que está retratado em Apocalipse 18.
Entretanto, a futura maior força unificadora de tudo isso, provavelmente, será a submissão a uma religião comum (que pode se tornar muito poderosa como resultado de um movimento ecumênico
e de uma reação contra a invasão do islamismo). Assim que o líder
religioso (a segunda besta) realizar “grandes sinais, de maneira que
até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens”, a maioria das
pessoas logo vai se submeter a esse poder (Apocalipse 13:13).

► O último renascimento será composto de dez reis
sob a liderança da besta?
“Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a
qual feriu a estátua [do sonho de Nabucodonosor] nos pés de ferro e
de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o
barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana
das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum
para eles; mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e
encheu toda a terra . . .
“Mas, nos dias desses reis [representados pelos dez dedos da
imagem], o Deus do céu levantará um reino que não será jamais
destruído; e esse reino não passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre”
(Daniel 2:34-35, 44).
“E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de
blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres . . . E os dez chifres que
viste são dez reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o
poder como reis por uma hora, juntamente com a besta.
“Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os
vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão
os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis” (Apocalipse 17:3,
12-14).
Os dez dedos da estátua de Daniel 2 representam dez entidades
políticas—nações ou blocos de poder—que se submeterão, voluntariamente, ao poder supremo de um ditador mundial. Isto deve
acontecer pouco antes do retorno de Cristo, porque a profecia nos
diz que os dois pés com dez dedos, serão esmagados pela grande
“pedra” que representa a volta de Cristo para estabelecer o reino de
Deus na Terra (Daniel 2:34-35, 44).
Os dez poderes políticos também são representados pelos “dez
chifres” de Apocalipse 17:3. “E os dez chifres que viste são dez reis,
que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis
por uma hora [pouco tempo], juntamente com a besta. Estes têm
um mesmo intento [um acordo] e entregarão o seu poder e autoridade à besta” (versículos 12-13). O versículo seguinte prova que
isso vai ocorrer pouco antes de Jesus Cristo retornar porque “estes
combaterão contra o Cordeiro [Cristo], e o Cordeiro os vencerá”
(versículo 14).

► O que está revelado sobre a grande prostituta” de
Apocalipse 17?
“E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo,
dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta
que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram
os reis da terra; e os que habitam na terra se embebedaram com o
vinho da sua prostituição.
“E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada
sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida
de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas,
e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações
e da imundícia da sua prostituição. E, na sua testa, estava escrito o
nome: MISTÉRIO, A GRANDE BABILÔNIA, A MÃE DAS PROSTITUIÇÕES E ABOMINAÇÕES DA TERRA.

“E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do
sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com
grande admiração . . . E disse-me: As águas que viste, onde se assenta
a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas... E a mulher
que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra” (Apocalipse 17:1-6, 15, 18).
Observe estas notáveis características:
• Ela tem uma poderosa influência em todo o mundo—sobre
“povos, e multidões, e nações, e línguas” (versículos 1, 15; ver
também 18:3).
• Ela é uma “prostituta” que comete “fornicação”, efetivamente
prostituindo-se com os líderes políticos do mundo—
transigindo princípios e trocando favores (versículo 2).
• Em sua história, ela se envolveu em “blasfêmias” e
“imundícias” (versículos 3-4).
• Muitos de seus ensinamentos vêm da antiga religião de
mistérios da Babilônia (versículo 5).
• Ela é considerada a igreja “mãe” de muitas outras igrejas
(versículo 5).
• Ela foi responsável pela perseguição e martírio de muitos
cristãos verdadeiros (versículo 6).
• essa “mulher” tem a sua sede na grande cidade imperial do
mundo (versículo 18).

► Quem é o “falso profeta”?
“E a besta foi presa e, com ela, o falso profeta, que, diante dela,
fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e
adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente
lago de fogo e de enxofre” (Apocalipse 19:20).
João estava tendo uma visão de um poderoso líder religioso que
operava sinais ou falsos milagres na presença da Besta ou em nome
da Besta. O Falso Profeta é a “outra besta”, que realiza milagrosos
“sinais” em Apocalipse 13:11. Ele também é o líder da falsa igreja
(“a prostituta”) de Apocalipse 17:1-5.
Como a cabeça desse sistema chamado “MISTÉRIO, A GRANDE
BABILÔNIA” (Apocalipse 17:5), ele é aquele chamado de “o homem
do pecado” e “o iníquo” que opera “o mistério da injustiça” e usa
“poder, e sinais, e prodígios de mentira” em 2 Tessalonicenses 2:3-9.
Ele também é referido como o “outro chifre” que “destruirá os santos
do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei” em Daniel 7
(versículos 8, 20-22, 24-25, ACF).
► Será que o poder da “besta” do tempo do fim vai
abranger todo o mundo?
“Disse assim: O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual
será diferente de todos os reinos; e devorará toda a terra, e a pisará
aos pés, e a fará em pedaços” (Daniel 7:23).
“E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga
mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e adoraram a besta,
dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra
ela? E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-se-lhe poder para agir por quarenta e dois meses.
“E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do
Seu nome, e do Seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe
permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los; e deu-se-lhe poder
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sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que
habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro
da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo”
(Apocalipse 13:3-8).
“E os reis da terra, que se prostituíram com ela, e viveram em
delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do
seu incêndio; Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo:
Ai! ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade! pois numa hora
veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores
da terra; porque ninguém mais compra as suas mercadorias”
(Apocalipse 18:9-11).
O império do tempo do fim “devorará toda a terra” (Daniel 7:23).
O “dragão” dará à besta “poder sobre toda tribo, e língua, e nação”
(Apocalipse 13:4-7). A outra “besta”—o líder religioso—faz com que
todos “adorem a primeira besta” (Apocalipse 13:12). Ele também
“faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos,
lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o
nome da besta, ou o número [666] do seu nome” (Apocalipse 13:1618). Assim, haverá enorme pressão financeira sobre todos para que
se submetam à autoridade da Besta.
Então, juntamente com o Falso Profeta, a Besta governará a
“Babilônia”—um sistema mundial maligno que vai envolver tudo e
todos—de forma espiritual, comercial e cultural. (O termo Babilônia
representa esse sistema que remonta a Babel e, nos dias de João,
parece ter sido uma palavra-código para Roma como a sucessora
dos impérios gentios, que começou com a Babilônia). Quando
Cristo enviar pragas e derrotar esse império ganancioso e maligno,
os comerciantes da Terra vão chorar “porque ninguém mais compra
as suas mercadorias” (Apocalipse 18:11).

► Quem vai obrigar as pessoas a adorá-lo nesse
Império Romano do tempo do fim, chamado de
“Babilônia”?
• O Falso Profeta vai exigir ser adorado. Ele é descrito em
2 Tessalonicenses 2:3-4 como “o homem do pecado, o filho da
perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama
Deus ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no templo de
Deus, querendo parecer Deus [ou seja, um abominável anticristo!]”.
Em Daniel 7 lemos que o “outro chifre . . . proferirá palavras contra
o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar
os tempos e a lei” (versículos 20, 25).
• A Besta—o ditador cruel—será adorado porque Satanás o exaltará e lhe dará poder (Apocalipse 13:4). “E adoraram-na todos os
que habitam sobre a terra” (versículo 8). E a outra besta (o Falso
Profeta) “faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira
besta”—assim como eram adorados os imperadores romanos da
antiguidade (versículos 11-12). Tanto a Besta quanto o Falso Profeta
serão possuídos pelo espírito do “dragão [Satanás, o diabo]”, o que
explica o motivo de eles terem poder e carisma incríveis (Apocalipse
16:13; 12:9). De fato, as pessoas, inconscientemente, vão adorar ao
próprio Satanás por causa de tudo isso, enquanto o simbolismo das
cabeças, chifres e coroas de poder da Besta vêm do dragão (comparar Apocalipse 12:9; 13:1, 4).
• A “imagem da besta”—principalmente uma poderosa organização religiosa—será adorada (Apocalipse 13:14-15). Evidentemente,
trata-se de uma poderosa organização religiosa que é estruturada
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como o Império Romano da antiquidade (“a besta que recebera a
ferida de espada e vivia”—versículos 3, 14). Essa organização é liderada por “outra besta”—o poderoso líder religioso que “faz grandes
sinais” (versículo 13). O líder religioso vai exigir que adorem a imagem, e todos que se recusarem serão mortos (versículo 15).
• Babilônia, a Grande, de Apocalipse 17 e 18—um sistema
internacional de comércio e cultura que tem uma religião mundial
única como um fundamento unificador. Ela “diz em seu coração:
Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto”
(Apocalipse 18:7; comparar Isaías 47:5, 8-9). Principalmente,
os mercadores da terra é que vão lamentar sua queda, dizendo:
“Ai! Ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino,
de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas
e pérolas! Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas”
(Apocalipse 18:15-16). “Porque todas as nações foram enganadas
pelas tuas feitiçarias” (versículo 23).

► Quem seria o Anticristo do tempo do fim: a Besta ou
o Falso Profeta?
A Besta liderá os exércitos da Terra a lutarem contra Cristo
(Apocalipse 19:19). Por isso, muitos o chamam de Anticristo, sendo
que o Falso Profeta é visto apenas como seu agente. No entanto,
está claro que o Falso Profeta lidera a iníqua religião dos mistérios,
que João também condenou ao descrever o “anticristo”. Se existe
um preeminente anticristo humano, esse parece se encaixar bem
no perfil.
No entanto, a Besta também representará esse sistema religioso.
Uma vez que ambos serão inimigos de Cristo—ambos exigirão que
sejam adorados, ambos perseguirão os santos, e vão trabalhar em
parceria, embora, provavelmente, lutando por autoridade—então,
seria possível e correto referir-se a eles como anticristos. E, ao mesmo
tempo, eles receberão a mesma punição infame. Logo após o retorno
de Cristo, João vê, em visão, que “estes dois foram lançados vivos no
ardente lago de fogo e de enxofre” (Apocalipse 19:20).
Naturalmente, o anticristo supremo é aquele que realmente lidera
e fortalece esses personagens e também a todos os que se opuseram
a Deus através da história—Satanás, o diabo.
Finalmente, quando Cristo voltar, todos os anticristos serão removidos! E Satanás, o supremo Anticristo, será amarrado e confinado
(Apocalipse 20:1-3). Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta,
haverá um vozerio no céu, dizendo: “O reino do mundo se tornou
de Nosso Senhor e do Seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre”
(Apocalipse 11:15, NVI).
Mantenha-se informado
É importante estar ciente dos acontecimentos no mundo de acordo
com o que a Bíblia revela que logo acontecerá. Uma maneira de permanecer informado é continuar lendo a seção “Notícias Mundiais e
Profecias” da revista A Boa Nova.
E, para saber mais sobre o assunto abordado
aqui, recomendamos que você baixe
gratuitamente e leia nosso guia de estudo bíblico
"O livro de Apocalipse Revelado". E que
também pesquise no site https://portugues.
ucg.org pelo termo “A Europa e a Igreja”
para encontrar uma fascinante série de artigos
sobre esse assunto. BN
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Primeira besta (leão)
(versículo 4)
Segunda besta (urso)
(versículo 5)

Primeiro reino:
Cabeça de ouro
(versículos 32 e 38)
Segundo reino:
Peito e braços de prata
(versículos 32 e 39)
Terceiro reino:
Barriga e coxas de bronze
(versículos 32 e 39)
Quarto reino:
Duas pernas de ferro
(versículos 33, 40-43)

Império Neo-Babilônico
(625-539 a.C.)

Império Medo-Persa
(558-330 a.C.)

Império Grego
(divide-se em quatro partes após
a morte de Alexandre, o Grande)

Império Romano
(31 a.C. - 476 d.C.) e seus
reavivamentos ao longo da
história até Jesus Cristo retornar
para reinar na Terra.

Primeiro chifre
Segundo chifre
Terceiro chifre
Quarto chifre
Quinto chifre
Sexto chifre

Primeiro chifre (arrancado)
Segundo chifre (arrancado)
Terceiro chifre (arrancado)
Quarto chifre
Quinto chifre
Sexto chifre

Reino dos Vândalos

Reino dos Hérulos

Reino dos Ostrogodos

Império de Justiniano

Império de Carlos Magno

Império de Otto, o Grande

Sexta cabeça
Sétima cabeça
que tem dez chifres ou dez
governantes, que recebem
o poder com a Besta por um
curto período de tempo e são
destruídos no retorno de Cristo
(versículos 12-14).

Oitavo chifre
Nono chifre
Décimo chifre

Oitavo chifre
Nono chifre
Décimo chifre
O último chifre do quarto reino
é destruído no retorno de Cristo
(versículos 24-27).

Império de Napoleão

Eixo Hitler-Mussolini

Último Renascimento
do Império Romano
ainda por vir, com dez
governantes unidos sob
um único líder.

Quinta cabeça

Sétimo chifre

Sétimo chifre

Quarta cabeça

Terceira cabeça

Segunda cabeça

Primeira cabeça

A besta escarlate tem sete
cabeças e é montada por uma
mulher imoral, que representa
uma grande igreja falsa
(versículos 3-6).

A BESTA ESCARLATE
(APOCALIPSE 17)

Império de Carlos V

Dois pés com dez dedos
de ferro e barro
(versículos 33 e 42)—
dez governantes destruídos
no retorno de Cristo
(versículos 34 e 44).

A sétima cabeça da besta
tem dez chifres
(versículo1)

A Besta com sete cabeças,
corpo de leopardo, pés de urso
e boca de leão (versículos 1-2),
corresponde às quatro bestas
de sete cabeças de Daniel 7

A BESTA DO MAR
(APOCALIPSE 13)

Quarta besta (de ferro) com dez
chifres (versículo 7), os primeiros
três arrancados pelo “chifre
pequeno” (versículos 8, 20-27),
que aprova os últimos sete

Terceira besta
(leopardo com quatro cabeças)
(versículo 6)

AS QUATRO BESTAS
(DANIEL 7)

A ESTÁTUA
(DANIEL 2)

O CUMPRIMENTO
HISTÓRICO

A Sucessão de Reinos Profetizados em Daniel e Apocalipse

Carta por Scott Ashley/Michelle Vautour

A Bíblia
e Você

Por Que Alguns Cristãos
Não Celebram O Natal?
Muitos acham que o Natal marca o aniversário de Cristo e é celebrado em Sua honra. Afinal, será
possível que dois bilhões de cristãos professos podem estar errados? E, por outro lado, alguns
poucos cristãos não observam o Natal, por acreditar que Jesus nunca instituiu essa celebração e
que isso significa desonrar Seu nome. Quem está certo e por quê?
erto dia, alguns anos
atrás, alguém me perguntou por que eu celebrava
o Natal. “Porque a Bíblia
ordena”, respondi. “Em algum lugar
no Evangelho de Lucas, fala da cena
da natividade. Um anjo disse a alguns
pastores, que pastoreavam suas ovelhas no campo à noite, que o menino
Jesus havia nascido em Belém. Eu
acho que eles foram ver Jesus nessa
altura.
“Esse foi o primeiro Natal! E é por
isso que eu o comemoro, porque a
Bíblia apoia o Natal, o aniversário de
Jesus Cristo”.
“Isso não é verdade, e aqui está o
motivo”, respondeu meu amigo.
Então, eu logo aprendi que a Bíblia
não ensinava comemorar o Natal. Eu
também descobri que suas origens
não têm nada a ver com a Bíblia. Essa
foi uma lição importante sobre coisas
que eu presumia ser verdade.
Somente porque dois bilhões de
pessoas comemoram o Natal— cerca
de um bilhão de católicos e outro
bilhão de protestantes—isso o torna correto? Será que comemorar
ou não comemorar esse dia tem alguma importância?

O que os principais símbolos do Natal — Papai
Noel, árvore de Natal, visco — têm a ver com
o nascimento do Salvador da humanidade?

Por que tantas pessoas celebram esse feriado?
Se alguém lhe perguntar por que você celebra o Natal, como você
reagiria? Muitos diriam que o Natal celebra o aniversário de Jesus.
Outros acham que o Natal é uma boa oportunidade para uma reunião da família cristã. Muitos fazem isso porque, simplesmente, sempre fizeram assim.
O Natal pode parecer tentador aos olhos e ouvidos. Nessa ocasião,
as pessoas parecem felizes, generosas e muito animadas. Luzes
cintilantes decoram muitas casas. Papai Noel e suas renas são
retratados em montagens na frente das casas ou em telhados cobertos
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de neve, embora no hemisfério sul e nos
trópicos não haja neve em dezembro. O
cenário colorido e sereno do Natal pode
ser inebriante e contagiante.
As pessoas lotam as lojas em
busca de um presente bom e barato
nessa época. Canções de Natal
como ‘Jingle Bells’, ‘Bate o Sino’,
‘Noite Feliz’, ‘Quero Ver’, ‘Então é Natal’,
‘Anoiteceu’ ressoam em todos os lugares.
O clima de dezembro no hemisfério norte pode ser assustador do lado
de fora das casas, mas aconchegante e
confortável dentro delas. As árvores de
Natal com luzes cintilantes e ornamentos brilhantes criam um ambiente místico e encantador. Famílias inteiras querem experimentar esse mistério especial
que só acontece nessa época do ano. Não
há nenhum feriado religioso como este
para todos aqueles que o celebram.

Jesus realmente nasceu em 25
de dezembro?
Mas, pare e se pergunte: Cristo realmente nasceu na época do Natal? Afinal
de contas, em nenhum lugar a Bíblia fala
sobre o dia de Seu nascimento.
De fato, os escritos históricos seculares mais confiáveis nos dizem
que, mais de duzentos anos depois da morte de Jesus, o Natal foi
considerado pecaminoso: “Por volta de 245 d.C., [o teólogo católico]
Orígenes . . . repudiou, considerando pecaminosa, a própria ideia
de comemorar o nascimento de Cristo” (Enciclopédia Britânica, 11ª
edição, 1910, vol. 6, p. 293, “Natal”).
Em 354 d.C., um cronista latino mencionou algo sobre o Natal,
mas não o citou como um festival que estava sendo observado (ibid.).
Não há evidência bíblica de que o dia 25 de dezembro seja a data
do nascimento de Jesus. Na verdade, o registro bíblico evidencia fortemente que Jesus não nasceu nessa época.
Por exemplo, Lucas nos diz que os pastores estavam cuidando de
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por Jerold Aust

Se o feriado de Natal é uma celebração importante para honrar o nascimento
de Jesus Cristo, por que ele não é mencionado em nenhuma parte da
Bíblia? Por que Cristo não instruiu Seus seguidores mais próximos, os doze
apóstolos escolhidos, a celebrar o Natal? E por que eles não instituíram ou
ensinaram isso à Igreja primitiva?
suas ovelhas no campo à noite quando Jesus nasceu. “E [Maria] deu
à luz o seu Filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o
numa manjedoura . . . Ora, havia, naquela mesma comarca, pastores
que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu
rebanho” (Lucas 2:7-8, grifo nosso).
Porém, a estação fria e chuvosa na Judéia é no fim de dezembro.
Será mesmo que os pastores deixariam seus frágeis rebanhos em
campo aberto próximo a Belém numa noite fria do fim de dezembro?
Nenhum pastor prudente deixaria suas ovelhas ao relento naquela
época do ano, quando chuvas gélidas e neve ocasional são comuns
naquela região.
“O clima da Palestina não é tão severo quanto o clima deste país
[Inglaterra]; mas mesmo ali, embora o calor do dia seja considerável,
o frio da noite, de dezembro a fevereiro, é muito penetrante, e não era
costume dos pastores da Judéia cuidar de seus rebanhos em campo
aberto depois do fim de outubro” (Alexander Hislop, As Duas Babilônias, 1959, p. 91).
Lucas também nos diz que Jesus nasceu na época de um censo
ordenado pelo imperador romano (Lucas 2:1-3). Os romanos eram
administradores brilhantes; eles certamente não teriam ordenado que
as pessoas viajassem para serem registradas em uma época do ano
em que as estradas estariam enlameadas e em condições perigosas
para viagens. Uma empreitada desse porte teria sido autodestrutiva
e desafiadora.
A crença de que Jesus nasceu em 25 de dezembro simplesmente não
tem base histórica, mesmo que milhões de pessoas tenham aceitado
isso sem questionar. Como o famoso escritor Anatole France disse:
“Mesmo se cinquenta milhões de pessoas acreditam em uma coisa
insensata, essa coisa continua sendo insensata”.

O Natal realmente honra a Cristo?
Se o feriado de Natal é uma celebração importante para honrar
o nascimento de Jesus Cristo, por que ele não é mencionado em
nenhuma parte da Bíblia? Por que Cristo não instruiu Seus seguidores mais próximos, os doze apóstolos escolhidos, a celebrar o Natal?
E por que eles não instituíram ou ensinaram isso à Igreja primitiva?
Antes de responder, tenha em conta que Jesus deu grande
autoridade aos Seus doze apóstolos, assegurando-lhes que ocuparão
posições de grande importância e responsabilidade em Seu Reino
(Mateus 18:18; 19:28; Lucas 22:29-30). Como Jesus nunca ensinou
Seus apóstolos a comemorar o Natal, nem eles ensinaram à Igreja,
mesmo tendo anos de oportunidade para fazer isso, então não seria
razoável questionarmos se Jesus realmente concorda ou aprecia
o Natal?
Então, como o Natal se tornou uma prática tão difundida se não foi
ordenado na Bíblia, se Cristo não o celebrou nem nunca ensinou a
Seus discípulos e nem à igreja primitiva o comemorava?

A verdadeira origem do Natal
A maioria das pessoas nunca se pergunta o que os principais símbolos do Natal—Papai Noel, renas, árvores decoradas, azevinho,
visco e outras coisas—têm a ver com o nascimento do Salvador da
humanidade. No verão do hemisfério sul, em dezembro, poucas pessoas questionam o motivo de observar o Natal com decorações de
inverno do hemisfério norte!
O fato é que todos esses enfeites vieram de antigos festivais pagãos, e
qualquer um pode verificar isso em livros e enciclopédias.
Até mesmo a data de 25 de dezembro, veio de um festival que
celebrava o aniversário de Mitra, o antigo deus do sol. (Se você
quiser saber mais sobre as origens dos diversos costumes e símbolos
associados ao Natal, solicite nosso guia de estudo bíblico gratuito
Feriados Religiosos Ou Dias Santos: Será Que Importa Quais Dias
Observamos?).
Jesus nunca disse a Seus seguidores para celebrar o Natal, mas Ele
nos advertiu a não adotar falsas doutrinas religiosas inventadas pelo
homem: “Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são
mandamentos de homens” (Marcos 7:7). A verdade é que o Natal e
outros feriados religiosos antibíblicos decorrentes da prática religiosa
pagã constituem uma adoração vã e inútil.
A Enciclopédia Católica indica que a época do Natal veio de um
antigo festival que acontecia no solstício de inverno. Curiosamente
o acima mencionado Orígenes, apesar de ter vivido na era primitiva
(ca. 182-251), nunca o mencionou (A Nova Enciclopédia Católica,
1967, Vol. 3, 1967, e “O Ciclo do Natal”; A Enciclopédia Católica,
1913, Vol. 3, “Natal”).
Tertuliano, outro teólogo católico que viveu mais ou menos na
mesma época (ca. 155-230), referiu-se a cristãos que estavam começando a se envolver na celebração do festival de inverno pagão do
Império Romano, o qual acabou evoluindo para o que agora conhecemos como Natal:
“Na Saturnália, as festas de janeiro, na Brumália e na Matronália; os
presentes vão de um lado para outro, o dia do ano novo é celebrado
com estrondos e comemora-se com banquetes barulhentos; oh, como
os gentios são tão fiéis à sua religião, pois tomam um cuidado especial
para não aceitar nenhuma solenidade dos cristãos” (Tertuliano, De
Idolatria, citado por Alexander Hislop, p. 93).
Com o tempo, os líderes religiosos católicos deram um tom solene a
esse feriado pré-cristão, dando-lhe o nome de Missa de Cristo, donde
vem o nome Inglês “Christmas” (que em Português é o Dia de Natal).
Uma questão de decisão
O propósito da revista A Boa Nova é compartilhar com você a
verdade vivificante de Jesus Cristo. Um verdadeiro cristão não pode
decidir o que vai obedecer, mas somente se vai obedecer à verdade
►(continua na página 31)
de Deus.
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Notícias Mundiais
e a Profecia

Eventos e Tendências Atuais

A Europa Prepara Sua Defesa: Consequências Não Intencionais?

H

europeus da OTAN declararam sua intenção de trabalhar juntos em
uma ‘Iniciativa Europeia de Intervenção’, ou ‘EI2’, algo que está sendo
defendido pelo presidente francês Emanuel Macron. Desde o início de
seu mandato, Macron tem defendido a ideia de uma força de segurança pan-europeia capaz de intervir em crises no Norte da África e no
Sahel [região ao longo do sul do Saara], e isso parece estar próximo de
se tornar realidade” (“A Ruptura da OTAN”, 12 de julho de 2018).
Primeiro, seria necessário que a Europa investisse significativamente
em capacitação militar para projetar “hard power”, algo que não
possui atualmente. Salam acrescenta: “Se a Europa quiser realmente
compartilhar o ônus de garantir a segurança global, terá que reunir seus
recursos e replicar algumas das capacidades existentes nos Estados
Unidos. Em resumo, ela terá que caminhar com as próprias pernas”.
Uma Europa militarmente mais forte seria um contraponto ao poder
norte-americano, que talvez possa trazer consequências não intencionais atualmente.
A profecia bíblica prediz que uma força europeia vai atacar o norte da África e o Oriente Médio em resposta a uma provocação que
ameaça desestabilizar o mundo. Daniel 11:40-43 não está descrevendo
o movimento de tropas norte-americanas. Essa passagem descreve
um poder que ainda não é visível para quase ninguém hoje. Entender
essa ameaça futura requer a revelação de Deus e a avaliação franca da
história pela perspectiva bíblica.
Vale a pena ler o livro Canhões de Agosto, da brilhante historiadora
Barbara Tuchman, vencedora do prêmio Pulitzer, que trata sobre o
início da Primeira Guerra Mundial. Isso nos faz lembrar que estaremos
armados e apontando armas para todos que forem para a guerra. Em
meio ao agravamento das ameaças, devemos refletir sobre o segundo
capítulo de Salmos, que diz que as nações estão furiosas e os líderes
conspiram contra Deus. Deus oferece sabedoria e bons conselhos
em Sua Palavra, mas, por enquanto, grande parte disso é ignorada
(versículos Salmos 2:1-2, 9-10). Mesmo em época de paz, devemos
reconhecer que esta é uma condição muito difícil de manter-se.
(Fonte: The Atlantic).

O Socialismo: fracasso ou futuro?

á alguns anos, a Venezuela era um dos destaques da economia mundial. Abençoada com algumas das maiores reservas de petróleo
do mundo e com uma democracia estável, ela estava caminhando firme para um futuro próspero.
Hoje, o cenário é muito diferente. “Os apagões ocorrem quase que diariamente e muitas pessoas vivem sem água corrente . . . crianças em idade escolar e trabalhadores da área de petróleo começaram a desmaiar de fome, e venezuelanos doentes procuram consultórios
veterinários para obter remédios. A malária, o sarampo e a difteria retornaram com força e . . . milhões de venezuelanos estão fugindo do
país” (Keith Johnson, “Como a Venezuela Golpeia o Pobre”, site ForeignPolicy.com, 16 de julho de 2018).
A taxa de homicídios do país está entre as mais altas do mundo. A produção de petróleo caiu para o nível mais baixo dos últimos vinte e
oito anos. A taxa de inflação pode chegar a um milhão por cento este ano. A escassez e a carestia de alimentos fez com que os venezuelanos perdessem em média mais de dez quilos de peso corporal em 2017.
O que deu errado? Simplesmente, o socialismo.
Na década de 1970, os líderes da Venezuela nacionalizaram sua indústria petrolífera, criando um monopólio governamental e afastando
o investimento estrangeiro e o know-how tecnológico. Em 1999, o autoproclamado marxista Hugo Chávez foi eleito presidente e começou
a criar sua versão de um paraíso socialista, nacionalizando mais indústrias e espalhando a riqueza do petróleo para obter apoio popular. Em
2013, após a sua morte, ele foi sucedido por Nicolás Maduro, que se tornou um ditador socialista.
Para aqueles que estudaram história, a triste condição atual da Venezuela não é uma surpresa. Ela seguiu um padrão já muito desgastado,
que trouxe incalculável miséria para milhões de pessoas. O que é ironicamente triste é que, enquanto dezenas de milhares de venezuelanos fogem para os Estados Unidos, muitos políticos norte-americanos defendem políticas socialistas que levariam os Estados Unidos ao
mesmo caminho desastroso. (Fonte: revista Foreign Policy).
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A

viagem de verão do presidente Donald Trump à Europa para
as reuniões da OTAN recebeu muita publicidade por sua conversa franca com os parceiros da aliança. Trump insiste que os
outros países membros paguem suas despesas acordadas para manter
a aliança. Espera-se que cada país-membro da OTAN gaste no mínimo
2% de seu Produto Interno Bruto com defesa. Os Estados Unidos estão
gastando perto de 4%, enquanto alguns países estão pagando apenas
quantias simbólicas. Isso precisa mudar, disse Trump.
À parte dos termos do pacto, podemos perguntar: Ninguém lê mais
história? Será que uma Europa totalmente armada é realmente uma
boa ideia? No passado, toda vez que isso aconteceu, deflagrou-se uma
guerra e milhões morreram. Vemos que estão acumulando, estrategicamente, armas para combater a ameaça russa. Os Estados Unidos
venderam armas poderosas à Ucrânia para combater a agressão russa.
Alguns Estados bálticos têm armas de última geração para dissuadir a
Rússia de tentar restabelecer o controle sobre os antigos onze territórios da União Soviética.
A OTAN tem sido um fator importante na manutenção da paz na
Europa por mais de setenta anos. Ela é uma aliança importante, e o
destacado papel dos Estados Unidos pela paz merece muito desse
crédito. Mas, com os apelos para que a Europa coopere mais com as
despesas, novamente devemos recordar o que mostra a história—que
uma Europa armada quase sempre vai à guerra. E quando isso acontece, o mundo inteiro se envolve. Então, pode haver consequências não
intencionais para muitas ações no cenário mundial.
A Europa desfruta desse guarda-chuva da proteção norte-americana
desde 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os Estados
Unidos faziam o trabalho pesado, a Europa desenvolvia a arte da diplomacia como um meio de projetar o chamado “soft power”. Mas
alguns acham que já existe uma mudança de postura, a qual pode
alterar radicalmente o tom da Europa no mundo.
Em um artigo na revista The Atlantic, Reihan Salam, editor executivo
da revista National Review, delineou um cenário futuro de intervencionismo europeu além-fronteiras: “No mês passado, nove membros

► (“O Que Está Por Trás da Guerra Contra Deus?”
continuado da pg. 12)
muro ruir. “Por isso diz o Santo de Israel: “Como vocês rejeitaram esta
mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este
pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de
repente desaba, inesperadamente” (Isaías 30:12-13, NVI).
E é isso que aguarda a nossa sociedade, a menos que as pessoas
se voltem para Deus em arrependimento e obediência. Haverá uma
destruição repentina, que chocará totalmente os cidadãos do mundo
(1 Tessalonicenses 5:3). “A vida costumeira” chegará a um terrível
impasse! A existência confortável, repleta dos mais recentes dispositivos eletrônicos, entretenimento e prazer vai desaparecer! O muro dessa
civilização, criada pelo homem e influenciada por Satanás, tombará e
desmoronará (ver Ezequiel 5:12-15).
Um tempo de punição está se aproximando para essa sociedade
que nega e desafia a Deus. Mas, felizmente, isso será seguido de um
incrível tempo de restauração, depois que Jesus Cristo estabelecer
Seu Reino global na Terra em Sua segunda vinda. Nessa época, Ele
dará a Seus santos fiéis um incrível poder e a imortalidade, e eles
O ajudarão a administrar o governo de Deus em todo o mundo.

A pergunta de Deus para você e para mim
Os terríveis eventos profetizados nas Escrituras certamente virão
sobre aqueles que não mudarem seus caminhos. Apesar disso, Deus
tem uma pergunta vital para você e para mim: “Visto que tudo será
assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam?”
(2 Pedro 3:11, NVI).
Como mencionado anteriormente, nos tempos antigos Deus procurava homens e mulheres corajosos e fiéis que defendiam a verdade
e a retidão.
Hoje em dia, Ele procura o mesmo tipo de pessoa. E Ele pode
encontrar em você—se você fizer fielmente o que Ele pede. Deus provê
uma grande ajuda e poder, através de Jesus Cristo, para todos aqueles
que desejam amá-Lo, respeitá-Lo e obedecê-Lo, enquanto ao nosso
redor a sociedade, que resiste a Deus, continua sua degeneração
imprudente.
Enfim, os seres humanos estão destinados a perder sua guerra autodestrutiva contra Deus. Entretanto, enquanto observamos os ataques
aos valores cristãos na sociedade atual, oremos por sua mudança,
extremamente necessária, por seu arrependimento e por sua renovação espiritual. Sem dúvida, a única resposta é entregar-se de todo o
coração a Deus enquanto busca Seu perdão, força e apoio.
Deus proverá isso alegremente a todos aqueles que, com um coração sincero, vão buscá-Lo humildemente em arrependimento e obediência. Você será um desses?
Leia mais informação para buscar a Deus e parar a sua parte
nesta guerra contra Deus nos nossos gratuitos guias de estudos bíblicos “O Caminho para a Vida Eterna” e “Transformando
a Sua Vida, o Processo de Conversão”. Baixe-os do nosso site:
http://portugues.ucg.org/estudos

PARA SABER MAIS
A profecia bíblica menciona algo sobre a hostilidade da sociedade
em relação a Deus? Sim, e também mostra como isso levará as
principais nações à destruição! Para saber mais, baixe ou solicite
nosso guia de estudo bíblico gratuito “Os Estados Unidos e a
Inglaterra na Profecia Bíblica”.
http://portugues.ucg.org/estudos

► “Por Que Alguns Cristãos Não Celebram O Natal?”
continuado da pg. 29
Nós nos esforçamos para publicar a pura verdade de Deus,
entretanto, as pessoas que leem essa verdade precisam decidir
o que fazer com ela, ou seja, se vão respeitá-la ou não. A
comissão que recebemos de Jesus Cristo é ensinar a verdade
de Deus e acolher como discípulos e colaboradores aqueles
poucos que ouvem e obedecem a essa verdade. Esperamos
que a verdade sobre o Natal possa ajudá-lo a começar a trilhar
caminho da verdadeira felicidade e o propósito de Deus
para você.
A história mostra que o Natal não representa a Cristo. Na verdade, ele deturpa o ensino bíblico correto e está em oposição à
verdade de Deus. Pois, Deus deseja que O adoremos pela verdade (João 4:23-24) e não por meio de fábulas.
Em Deuteronômio 12:28-32, Deus ordenou a Seu povo que
O adorasse apenas da maneira que Ele ordenou, dizendo-lhes:
“Tudo o que Eu te ordeno observarás; nada lhe acrescentarás
nem diminuirás”. Ele ordenou-lhes explicitamente que não
imitassem ou adotassem as práticas religiosas dos pagãos,
chamando tais práticas de “abomináveis . . . e que Ele odeia”.
No entanto, centenas de milhões de homens, mulheres e
crianças celebram o Natal sem saber ou se importar com a sua
origem. Eles acreditam que dois bilhões de cristãos não podem
estar errados ou que não importa como adoramos a Deus,
desde que nossas intenções sejam boas. Mas por que pensamos
que estamos honrando e agradando a Deus enquanto O adoramos contrariamente a Seus mandamentos?

Questões cruciais que apenas você pode responder
Esta é uma questão crucial: Será que nos preocupamos mais
com o que as pessoas pensam ou com o que Deus exige? Ademais, algum ser humano pode nos dar a salvação? Se respeitar
a verdade divina é determinante para nossa salvação, então por
que colocamos os homens acima de Deus?
Jesus Cristo disse àqueles que pareciam religiosos, mas negavam o poder de Seu verdadeiro ensinamento: “E por que Me
chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que Eu digo?” (Lucas
6:46; comparar Mateus 7: 21). Visto que Cristo é contra o Natal,
por que um cristão zeloso o comemoraria?
Seguir os passos de Jesus neste mundo não é nada fácil. Mas
é muito melhor e mitissimo mais gratificante do que seguir os
caminhos inúteis do mundo.
Deus nos diz em 1 João 2:15-17: “Não ameis o mundo, nem o
que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não
está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da
carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do
Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência;
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre”.
BN
PARA SABER MAIS
Você gostaria de saber mais sobre as estranhas origens do Natal?
Então, temos um esclarecedor guia de estudo bíblico, “Feriados
Religiosos ou Dias Santos: Será Que Importa Quais Dias
Observamos?”, para ajudá-lo a descobrir a verdade! Baixe ou
solicite sua cópia gratuita hoje mesmo!
http://portugues.ucg.org/estudos
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“A única coisa que o homem aprende da história
é que o homem não aprende nada da história”.
— Filósofo alemão Friedrich Hegel, 1770-1831

H

á um século, o mundo viu o fim da Primeira Guerra
Mundial, o maior banho de sangue da história da
humanidade até aquela época. No entanto, apenas
uma geração depois surgiu outra guerra mundial—seguida
ainda de mais guerras. Hoje nossos noticiários estão repletos
de más notícias—guerra, fome, terrorismo, corrupção, colapso
social, crime e muito mais.
Por que não podemos aprender com nossa história trágica?
Diante de todas essas más notícias, que tipo de futuro podemos esperar?
Há quase dois mil anos, Jesus Cristo trouxe uma mensagem
vital de Deus para o mundo. Essa mensagem foi “o evangelho
do reino de Deus” (Marcos 1:14). A palavra evangelho significa
“boas novas”. Mas quais foram essas boas novas trazidas por
Jesus Cristo? E de que reino Ele estava falando? Será que tem

algo a ver com os problemas que nos ameaçam hoje? E o que
isso tem a ver com a sua vida?
A maioria das pessoas não entende a verdade sobre o Reino
de Deus. No entanto, esse é o tema central da Bíblia—e, sem
dúvida, a melhor notícia que o mundo poderia ouvir!
Em nosso guia de estudo bíblico
gratuito O Evangelho do Reino, você
descobrirá a emocionante verdade
da mensagem trazida por Jesus Cristo.
Nas páginas de sua própria Bíblia, esta
publicação mostra exatamente o que
é essa mensagem de boas novas—e
o que isso significa para você e seus
entes queridos. Baixe ou solicite sua
cópia gratuita hoje mesmo!

Faça uma doação agora!
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.
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