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O que acontecerá com os bilhões de seres humanos 
que nunca conheceram o verdadeiro Deus, que nunca 

aceitaram qualquer forma de Cristianismo?

Eles estão para sempre condenados a um inferno 
ardente ou uma eternidade nas trevas exteriores? 

Qual são as verdadeiras respostas para estas perguntas? 
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Seu próprio ministro, sem culpa alguma, pode estar cego 
ás informações contidas neste livreto. Os ministros deste 
mundo, por si mesmos, não compreendem - a verdade, 
eles não podem entender - a menos que se arrependam de 

seguir a tradição humana e deixem a inspirada palavra de Deus ins-
truí-los completamente sobre esta questão e muitas outras verdades 
bíblicas importantes.

Mas você pode entender se você está genuinamente disposto a 
acreditar no que Deus diz em Sua palavra inspirada, a Bíblia Sagrada. 
As respostas verdadeiras estiveram lá o tempo todo. Mas Satanás, o 
Diabo, é o “deus” do presente mundo ou sociedade (2 Coríntios 4: 3-4). 
Satanás é descrito em sua Bíblia como o “príncipe das potestades do ar, 
do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência” (Efésios 2: 2).

Satanás, o Diabo, “transmite” ideias e atitudes erradas na atmos-
fera deste mundo. Como visto acima, ele é o “príncipe” da atmosfera 
deste mundo e influencia a sociedade humana e o comportamento 
humano muito mais do que a maioria das pessoas possam sequer 
começar a perceber. Satanás confunde as pessoas sobre o plano e pro-
pósito do Grande Deus. O apóstolo João foi inspirado a escrever: “E 
foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo 
e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os 
seus anjos foram lançados com ele.” (Apocalipse 12: 9).

E assim, mesmo o mundo cristão professo - todos divididos em 
mais de 400 seitas e denominações - têm sido enganados sobre a pró-

Armageddon and Beyond



E este o único día da salvação?

2

pria natureza da salvação, e sobre quando Deus realmente vai conver-
ter a vasta maioria da humanidade.

Pense nisso!
Pense nos bilhões de seres humanos - todos feitos à imagem de Deus 

- que nunca acreditaram em nenhuma forma de cristianismo. Hoje, ape-
nas um pequeno número das 1,4 bilhão de pessoas que vivem na China 
professam acreditar no cristianismo. O mesmo vale para os mais de 1 
bilhão de pessoas da Índia. Então, considere os 240 milhões de pessoas 
da Indonésia e os povos do Japão, Paquistão e outras nações densamen-
te povoadas que estão praticamente na mesma situação! E no mundo 
árabe, pouquíssimas pessoas afirmam que o cristianismo é sua religião.

Então considere os incontáveis bilhões de pessoas que viveram e 
morreram nestas e em outras nações nos séculos anteriores, que nun-
ca ouviram o nome “Jesus Cristo” durante suas vidas humanas!

É claro que os pregadores e teólogos liberais e modernistas - mui-
tos dos quais não acreditam realmente que Cristo era realmente Deus 
- discutem o problema com todos os tipos de argumentos humanos 
e filosóficos sobre Deus «salvando» estas pessoas de outra maneira. 
Mas eles não podem citar as palavras diretas da Bíblia para respaldar 
seu raciocínio humano, porque a própria Bíblia é muito clara sobre 
quem receberá a salvação e a vida eterna.

A Palavra De Deus É Clara
Falando sobre a cura dramática de um homem coxo, o apóstolo Pedro 
declarou: “seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que 
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes 
e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está 
são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edifica-
dores, a qual foi posta por cabeça de esquina.  E em nenhum outro há 
salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, 
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.”(Atos 4: 10-12). 
Agora você não chamaria isto de uma declaração bem clara? Isto deixa 
muito espaço para os teólogos raciocinarem e dizerem: “Bem, se estas 
pessoas de eras passadas eram basicamente pessoas boas que pratica-
vam sua religião sinceramente, então certamente um Deus amoroso 
lhes daria a vida eterna”?

Mas isso evita todo o argumento feito pelos Apóstolos e pelo pró-
prio Cristo, que a vida eterna é concedida apenas àqueles que vieram 
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ao verdadeiro Deus da criação através de um relacionamento único 
com Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Através desse entendimen-
to e desse relacionamento, eles chegam a entender quem é o verda-
deiro Deus e o que Ele requer dos humanos que desejam entrar em 
Seu Reino eterno. Sem essa compreensão e relacionamento únicos, 
as pessoas deste mundo estão vagando em total cegueira e confusão e 
não estão cumprindo o seu propósito final. Elas podem ser não cren-
tes ou pagãos sinceros, mas são definitivamente pagãos mesmo assim!

Novamente, observe a instrução inspirada de Paulo aos cristãos 
efésios, muitos dos quais podem ter sido sinceros adoradores da 
deusa local, Diana dos Efésios. Eis o que Paulo disse claramente a 
estas pessoas: “Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis 
gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se 
chamam circuncisão feita pela mão dos homens;  que, naquele tempo, 
estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos 
aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mun-
do.  Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo 
sangue de Cristo chegastes perto.”(Efésios 2: 11-13).

Como o inspirado apóstolo Paulo disse aos pagãos sinceros que 
eles não tinham “esperança”, por que deveríamos supor que outros 
que praticaram religiões não-cristãs teriam alguma esperança real 
para a vida eterna e a salvação? Por quê?

Observe agora o que o próprio Jesus Cristo disse em João 10: 
1–2: “Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela 
porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e sal-
teador.  Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas.” 
Claramente, qualquer um que tente obter a salvação de outra maneira 
está em grande dificuldade! Agora leia os versículos 7–8: “Tornou, 
pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das 
ovelhas.  Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteado-
res, mas as ovelhas não os ouviram.” Estas palavras do Filho de Deus 
deixam muito claro que - de acordo com o ensinamento de Cristo 
–“todos” os que vieram antes de Cristo, afirmando serem salvadores 
ou iluminados, eram fraudes ou impostores!

Mais uma vez, observe João 6:44. “Ninguém pode vir a mim, se o 
Pai, que me enviou, o não trouxer; e eu o ressuscitarei no último Dia.” 
Somente aqueles a quem Deus chama expressamente são capazes 
de entender e responder à verdadeira mensagem de Jesus Cristo! E 
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Jesus repete essencialmente o mesmo ensinamento em João 6:65. 
“Por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe 
não for concedido.”

Com todas estas escrituras diretas em mente, como se atreve 
qualquer ministro ou teólogo respeitavel ensinar o contrário? Como 
eles poderiam se atrever sugerir ou indicar que há algum outro cami-
nho para a vida eterna além de ser chamado por Deus e se entregar ao 
Deus da criação através do verdadeiro Jesus Cristo da Bíblia?

O Que Está Fazendo Deus Agora?
“Bem”, você pode perguntar: “se Deus não está tentando salvar to-
dos os povos da terra agora, então qual é o Seu plano e propósito em 
todo este atraso?” Por que as multidões da terra não são chamadas 
agora?

A resposta é que Deus está trabalhando em seu plano ao lidar com 
a humanidade por um período de 7.000 anos. Nos primeiros 6 mil 
anos, Deus está permitindo que a humanidade experimente várias 
formas de religião, educação, governo e cultura. Através do vazio 
espiritual e da agonia física e emocional, a humanidade está agora es-
crevendo a lição do sofrimento humano que os caminhos do homem 
sempre se revelam errados. Tendo aprendido esta lição, a humanida-
de estará muito mais pronta para ouvir genuinamente quando Deus 
abrir suas mentes e corações para Sua Verdade.

“Que cruel!” alguns podem dizer. “Por que Deus não mandou um 
professor perfeito e nos mostrou os caminhos certos de uma maneira 
positiva e amorosa?”

Meus amigos, Ele fez exatamente isso!
Deus enviou Seu Filho a esta terra como um bondoso e misericor-

dioso Mestre que curou os doentes, consolou os oprimidos e ensinou 
o caminho para a vida eterna. A humanidade O abraçou, acreditou 
Nele e seguiu alegremente Seus ensinamentos?

Não. Em vez disso, eles O mataram em uma das mais lentas, dolo-
rosas e agonizantes formas de morte já concebidas por uma humani-
dade depravada sob a influência de Satanás, o Diabo.

Lembre-se, foram os líderes religiosos que incitaram as massas a 
pedir a morte de Cristo. Eles queriam preservar o estabelecimento re-
ligioso do seu dia. Afinal, seus empregos estavam na linha! Até mesmo 
Pilatos, o secular governador romano, percebeu a verdadeira questão: 
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“Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o 
tinham entregado.” (Marcos 15:10).

Além disso, Deus enviou profeta após profeta ao mundo - espe-
cialmente para ensinar e advertir Seu povo, Israel. Eles foram calo-
rosamente recebidos? Observe o que Deus disse por intermédio de 
Jeremias: “Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito 
até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias 
madrugando e enviando-os.  Mas não me deram ouvidos, nem inclina-
ram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que 
seus pais.”(Jeremias 7: 25-26).

Então, exceto por chamar comparativamente poucos indivíduos 
dedicados em cada era para entender Sua Verdade e fazer Sua Obra 
- Deus está de fato permitindo que a humanidade siga seu próprio ca-
minho. E onde é que isso leva? “Há caminho que ao homem parece di-
reito, mas o fim dele são os caminhos da morte.” (Provérbios 14:12).

A Salvação É A Preparação Para A Eternidade
O Grande Criador, que dá vida e fôlego à humanidade e todas as coi-
sas, quer que todos estejam em Sua família algum dia. Mas ser “sal-
vos” - e tornar-se filhos completos de Deus em Seu Reino eterno - vai 
muito além do que a maioria das pessoas compreendem!

Não é apenas uma questão de “aceitar a Jesus” em alguma reunião 
de reavivamento cheia de emoção. Não se trata apenas de “unir-se a 
uma igreja”. Pelo contrário, é uma questão de ser totalmente entregue 
ao Deus da Bíblia através de um relacionamento pessoal com o verda-
deiro Jesus Cristo. É uma questão de uma pessoa que genuinamente 
rende seu coração, mente e vontade, de modo que o Jesus Cristo Vivo 
- como Sumo Sacerdote - possa viver plenamente Sua vida dentro do 
indivíduo. Como o inspirado apóstolo Paulo nos diz: “ Já estou crucifi-
cado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida 
que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou 
e se entregou a si mesmo por mim.”(Gálatas 2:20).

Por meio da completa entrega para deixar o verdadeiro Cristo 
viver dentro de nós, podemos desenvolver - com o tempo - o próprio 
caráter de Deus! Por meio de Cristo no interior, o verdadeiro cristão 
é habilitado a “crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.” (2 Pedro 3:18). Dessa maneira ordenada por 
Deus, o cristão se torna um genuíno “vencedor”. Pois, através de 
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Cristo vivendo no interior, os cristãos gradualmente superam a si 
mesmos, o mundo e Satanás, o Diabo. Tais cristãos estão muito mais 
preparados para a vida eterna no Reino de Cristo do que se eles sim-
plesmente “fossem salvos” ou “se juntassem a uma igreja” no sentido 
tradicional deste mundo enganado!

Desse modo, o Reino de Deus será povoado - não por descontentes 
egoístas, rebeldes e desobedientes que tornariam todos, inclusive eles 
mesmos, infelizes por toda a eternidade, - mas por indivíduos que 
livremente respondessem ao chamado de Deus e permitissem que Ele 
construísse dentro deles Sua própria natureza. e personagem. Como 
o apóstolo Pedro escreveu, as promessas de Deus - incluindo o pro-
metido Espírito Santo - nos permitem ser “participantes da natureza 
divina” (2 Pedro 1: 4).

Deus não diz apenas metaforicamente que somos Seus filhos. Em 
vez disso, Ele coloca Sua própria natureza dentro de nós através do 
Espírito Santo. Então, podemos refletir Sua natureza em tudo que 
pensamos, dizemos e fazemos. Ele pode e irá construir dentro de nós 
uma natureza e um caráter dignos da vida eterna em Seu reino prestes 
a chegar! 

Construindo Um Sagrado Justo Caráter 
Como Deus constrói Seu caráter em nós? Ele sabe que às vezes só 
aprenderemos uma lição se “sofrermos”.

Se somos tentados a nos desencorajamos por algum obstáculo que 
enfrentamos, podemos ter em mente as palavras do apóstolo Paulo: 
“Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presen-
te não  são para comparar com a glória que em nós há de ser revela-
da.”(Romanos 8:18).

Sabemos da história que os verdadeiros cristãos foram persegui-
dos desde os primeiros dias da Igreja. Se “sofremos” agora, é como 
preparação para uma eternidade de alegria e paz e amor como parte 
da família de Deus! Portanto, não devemos nos surpreender com o so-
frimento - devemos recebê-lo como uma ferramenta através da qual 
Deus construirá nosso caráter, e através do qual podemos chegar a 
empatizar, e até compreender em pequena medida, o que Jesus Cristo 
passou quando Ele sofreu por nós. O apóstolo Pedro estava ciente des-
te ponto muito importante. Ele escreveu: “Amados, não estranheis a 
ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estra-
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nha vos acontecesse;   mas alegrai-vos no fato de serdes participantes 
das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos 
regozijeis e alegreis.   Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-
-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de 
Deus.”( 1 Pedro 4: 12–14).

Sim, sabemos que podemos enfrentar muitas tribulações em nos-
so caminho para o Reino de Deus (Atos 14:22), mas podemos acolher 
estas tribulações como oportunidades para crescer na graça e conheci-
mento de nosso Senhor (2 Pedro 3:18).

Deus Deseja Que Todos Sejam Salvos
Mais uma vez, Deus deseja que todo ser humano - todos feitos à Sua ima-
gem - estejam em Seu Reino algum dia. Deus criou a humanidade “à sua 
imagem” (Gênesis 1:26). Ele nos tornou agentes morais livres - capazes 
de escolher entre a vida e a morte e entre o bem e o mal. Deus nos diz 
em sua palavra: “ Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra 
ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, 
pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente” (Deuteronômio 30: 19).

No Novo Testamento, 1 Timóteo 2: 4 nos diz que Deus “quer que 
todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.” 
Deus não força todos os homens a serem salvos. A agência moral livre 
está envolvida, e há muitas escrituras para mostrar que alguns pou-
cos, pelo menos, serão lançados no “Lago de Fogo” (Apocalipse 19:20), 
que é a segunda morte “(Apocalipse 20:14).

Sim, alguns poucos escolherão se extinguir eternamente, em vez 
de amar e servir a Deus. Como Deus pode reconciliar Seu perfeito 
amor com Sua perfeita justiça? Ele não pode permitir que um espírito 
rebelde entre em sua família, mas também não é um sádico que se 
deleita no tormento de sua criação. Ele não condenará à destruição 
alguém que nunca teve a chance de ouvir Sua Verdade, mas espera 
muito daqueles que aceitaram a Verdade e o sacrifício feito por Seu 
amado Filho, Jesus Cristo. Lemos no livro de Hebreus: “Porque, se pe-
carmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento 
da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,  mas uma certa 
expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os 
adversários.”(Hebreus 10: 26-27).

Sim, se pecarmos voluntariamente depois que Deus nos revelou 
Sua verdade, a menos que nos arrependamos, nos tornamos Seus 
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“adversários” merecedores de julgamento e “ardente indignação”. O 
que é essa indignação ardente? É o lago de fogo, descrito no livro de 
Malaquias: “Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno; to-
dos 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). 

 Aqueles que rejeitam a Deus se tornarão “restolho”. Eles serão 
queimados para sempre. Eles deixarão de existir! Quem vai sofrer 
este destino? O Apóstolo João nos conta no livro do Apocalipse: “Mas, 
quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homi-
cidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os 
mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o 
que é a segunda morte.”(Apocalipse 21: 8). 

Todos Virão Ao Entendimento
Deus não permitirá que alguém sofra tal destino sem ter feito uma 
escolha deliberada. Ele fará com que cada indivíduo que já nasceu te-
nha a chance de enfrentar a verdadeira verdade da vontade de Deus e 
de Seu propósito. Pois a palavra “conhecimento” usada em 1 Timóteo 
2: 4 é traduzida da epignose grega, que significa “uma visão geral” da 
Verdade. Então, novamente, todo humano que já viveu deve ser clara-
mente apresentado com este conhecimento fundamental sobre Deus 
e Seu plano. Cada um deve ter a oportunidade de aceitar ou rejeitar 
a vida eterna nos termos de Deus. Caso contrário, Deus seria de fato 
parcial com as pessoas permitindo que bilhões de humanos vivessem 
e morressem sem nunca aprenderem sobre o plano do Deus Criador e 
Seu Filho Jesus Cristo.

Aprendemos mais sobre a vontade de Deus em 2 Pedro 3: 
8–9. “Mas, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o 
Senhor é como mil anos, e mil anos, como um dia.  O Senhor não re-
tarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longâ-
nimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que 
todos venham a arrepender-se”.

Deus conta o tempo em milhares de anos. Assim, Ele não está 
com pressa para salvar a todos até que a humanidade tenha escrito 
lições indeléveis sobre o sofrimento humano, indo pelo caminho 
errado. Assim, mesmo que incontáveis pregadores implorem à sua 
multidão de avivamentos para “dar seu coração ao Senhor esta noi-
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te! Esta pode ser sua última oportunidade!” - os próprios pregadores 
que proferem estas palavras estão mostrando que não têm idéia do 
verdadeiro plano e propósito que o Deus Criador está elaborando 
aqui embaixo.

Uma escritura que os ministros usurparam desta maneira por ge-
rações é encontrada em 2 Coríntios 6: 2, onde Deus diz: “ Ouvi-te em 
tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação; eis aqui agora o tempo 
aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.”

A escritura acima significa que este é “o” dia da salvação e que não 
há outro? A resposta é simplesmente uma questão de tradução cor-
reta! Os estudiosos reconhecem que a primeira parte desta passagem 
é uma citação exata de Isaías 49: 8. Isto está traduzido corretamen-
te: “No tempo favorável, te ouvi e, no dia da salvação, te ajudei” (As 
Sagradas Escrituras, A Sociedade de Publicação Judaica da América; 
grifo nosso). Aplicando o princípio de Isaías 49, Paulo está, de fato, 
exortando os membros da Igreja de Corinto a não receberem a graça 
de Deus em vão (v. 1). Estas pessoas já foram chamadas - já na Igreja 
de Deus. Portanto, esta passagem certamente não está nos dizendo 
que este é o único dia de salvação para toda a humanidade. Pelo con-
trário, até mesmo como muitos comentaristas bíblicos reconhecem, 
está incitando os crentes já convertidos a “executarem” sua salvação 
até o fim (ver um Comentário sobre as Epístolas Paulinas, Charles B. 
Williams, Moody, 1953).

Como vimos, Deus quer que “todos” cheguem ao conhecimento 
da salvação. Mas ele definitivamente não está tentando salvar todo 
mundo agora. Caso contrário, uma vez que a maioria dos humanos 
nunca acreditou em qualquer forma de “cristianismo”, teríamos que 
assumir que Deus é de alguma forma indefeso - incapaz de realizar o 
que Ele pretende fazer!

Jesus Tentou “Salvar” As Pessoas?
Um equívoco muito comum - baseado em um equívoco sobre o próprio 
assunto deste livreto - é que Jesus Cristo veio para “salvar” as pessoas 
durante o Seu ministério na Terra. Mas ele não o fez! Antes, Jesus - por 
meio de Sua morte expiatória - possibilitou que aqueles a quem o Pai 
“chama” se reconciliassem com Deus após Sua morte e ressurreição.

Perto do fim de Sua vida na carne humana, Jesus disse a Seus discí-
pulos: “ E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que 
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fique convosco para sempre” (João 14:16). Até mesmo os discípulos 
de Jesus ainda não tinham a presença interior e o poder do Espírito 
Santo. Eles ainda não tinham sido convertidos! Como Jesus disse a 
Pedro: “Quando te converteres, fortalece teus irmãos”. (Lucas 22:32, 
KJV) E, falando da vida de Jesus, João foi inspirado a escrever: “o 
Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glori-
ficado” (João 7:39).

Então, em um sentido técnico, ninguém foi “convertido” durante 
o ministério humano de Jesus. Ninguém recebeu o Espírito Santo até 
o Dia de Pentecostes após a morte e ressurreição de Jesus (Atos 2). 
E, surpreendendo a alguns, Jesus nem tentou converter as multidões 
durante o Seu ministério. Jesus não estava “tentando” salvar toda a 
humanidade naquela época mais do que Deus está tentando salvar 
toda a humanidade agora!

Pense.
Muitos de vocês foram ensinados na Escola Dominical - assim 

como eu - que Jesus falou em parábolas para “tornar o significado 
mais claro”. Até hoje posso lembrar claramente que na minha aula da 
Escola Dominical era ensinado que, como a maioria dos ouvintes de 
Jesus eram fazendeiros, pescadores ou pastores, ele ensinava parábo-
las usando ilustrações agrícolas para que estes trabalhadores comuns 
pudessem entender melhor.

Mas o que é que a Bíblia realmente diz? Exatamente o oposto! 
Porque Jesus disse aos Seus apóstolos: “ A vós vos é dado saber os 
mistérios do Reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coi-
sas se dizem por parábolas,  para que, vendo, vejam e não percebam; 
e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, e lhes 
sejam perdoados os pecados.”(Marcos 4: 11-12). Mais uma vez, Jesus 
não estava tentando “salvar” estas pessoas - naquele tempo!

Isso é difícil para muitos cristãos professos entenderem. Pois eles 
foram ensinados repetidas vezes que Cristo, os Apóstolos e todos os 
cristãos verdadeiros estão engajados em uma espécie de missão “sal-
vadora de almas”! E pelo menos está implícito que, se as pessoas não 
são “salvas” nesta vida presente, elas estão «perdidas» para sempre.

No entanto, se você ler atentamente os quatro Evangelhos e o livro 
de Atos, torna-se óbvio que a grande maioria das pessoas que viveram 
durante as vidas de Jesus e dos Apóstolos nunca foram convertidas 
a qualquer forma de cristianismo! Eram todas pessoas más e desa-
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gradáveis? Eles estavam todos em rebelião direta contra Deus? Eles 
estão todos “condenados” para sempre? A obra de Jesus e os apósto-
los foi um fracasso total?

Claro que não!
Assim como a maioria dos filósofos com quem Paulo argumentou 

no Areópago (Atos 17: 18-34), a maioria das pessoas daquele tempo 
nunca tiveram qualquer ideia sobre o verdadeiro Deus Criador. Eles 
simplesmente não sabiam. E Deus não tentou “chamá-los” - naquele 
tempo. Novamente, é tudo uma questão de oportunidade - uma ques-
tão de quando Deus decide chamar estes bilhões de pessoas que vive-
ram separadas do verdadeiro Deus nestes últimos 6.000 anos.

Até Mesmo Israel Foi Cegado
Como vimos, Deus usa Israel como um tipo de humanidade inteira. 
Em várias passagens diferentes, a Palavra de Deus revela o princípio: 
“Primeiro aos judeus, depois aos gentios” (João 4:22; Atos 20:21; 
Romanos 1:16; 2: 9). Então, Cristo e os apóstolos pregaram primeiro 
aos judeus. Mais tarde, em Atos 10, encontramos a história de como 
Deus levou Pedro a abrir a salvação aos gentios - começando com a 
casa de Cornélio.

Então, por que o povo judeu - e a grande maioria dos que descen-
dem das “dez tribos perdidas” – não são todos cristãos convertidos? 
Porque - como com o resto da humanidade - Deus os cegou completa-
mente, então eles não podem entender! 

No livro de Romanos, Paulo foi inspirado a explicar isto sobre o povo 
de Israel: “ Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando 
estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.” 
(Romanos 10: 3). . Observe, entretanto, que estas pessoas eram e são 
“ignorantes” da justiça de Deus. Porque Deus ainda não “os chamou”.

Observe a explicação de Paulo: “Pois quê? O que Israel buscava 
não o alcançou; mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram en-
durecidos.  Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo 
sono: olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de 
hoje.”(Romanos 11: 7-8). A versão do ‘King James’ tem o verso 7 tra-
duzido desta maneira: “O que então? Israel não obteve aquilo o qual 
procurava; mas os eleitos o obtiveram, e os demais foram cegados.”

Mas Deus “cegou” estas pessoas para sempre? Claro que não. 
Como explicamos, Deus é um Deus justo. Ele vai chamar cada classe 
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de pessoas em seu próprio tempo. Isso é precisamente o que o cristia-
nismo convencional não entende. Aqui está a resposta de Deus para 
este enigma: “Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo 
(para que não presumais de vós mesmos): que o endurecimento veio 
em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entra-
do.  E, assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o 
Libertador, e desviará de Jacó as impiedades.”(vv. 25-26).

Então, “todo” Israel será salvo! Como vamos mostrar em um mo-
mento, há um tempo chegando - um “dia de julgamento” - quando 
todos os seres humanos que foram cegados através dos séculos terão 
as escamas removidas de seus olhos. Os antigos preconceitos e velhas 
falsidades serão finalmente banidos. Então eles vão ver. Eles verão e 
entenderão claramente, finalmente, o grande propósito que Deus tem 
trabalhado aqui na terra. Eles entenderão porque Deus deixou a hu-
manidade, em totalidade, seguir seu próprio caminho na “cegueira” 
espiritual nestes últimos 6.000 anos.

Um Tempo De Julgamento
Lembre-se de que Jesus disse: “ Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que 
me enviou, o não trouxer; e eu o ressuscitarei no último Dia.” (João 
6:44). E o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever: “Porque vede, ir-
mãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, 
nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados.” 
(1 Coríntios 1:26). Isso significa que os “grandes” homens e mulheres 
deste mundo ao longo dos tempos foram condenados? Que eles não 
devem receber uma oportunidade de salvação?

Claro que não!
Mais uma vez, o que dizer dos líderes arrogantes dos reinos do 

passado que mataram, estupraram e abusaram de incontáveis mi-
lhões de pessoas? No entanto, nunca ouviram falar do verdadeiro 
Jesus Cristo ou da Sua Mensagem. Curiosamente, o próprio Jesus 
nos dá a resposta: “ Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em 
Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há 
muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com 
cinza.  Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, 
no Dia do Juízo, do que para vós.”(Mateus 11: 21-22). O “dia do julga-
mento” - como veremos - não é apenas um tempo de condenação. Pelo 
contrário, é um tempo ou época vindoura quando Deus ressuscitará 
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dos mortos estes bilhões de pessoas e abrirá suas mentes e corações 
para o Seu propósito. Eles então serão julgados pela maneira como 
responderem - uma vez que tenham uma oportunidade genuína de 
realmente entender!

Continuando em Mateus 11: 23–24, observe a assombrosa decla-
ração de Jesus: “E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás 
abatida até aos infernos; porque, se em Sodoma tivessem sido fei-
tos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até 
hoje.  Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma, 
no Dia do Juízo, do que para ti.” Pense nisso! Até mesmo os perverti-
dos sexuais da antiga Sodoma acharão isto “tolerável no dia do julga-
mento” comparado com aqueles que, pessoalmente, conheceram a 
Jesus e O rejeitaram!

Como pode ser isto?
Novamente, a resposta é que esses povos antigos - embora peca-

minosos - não tinham conhecimento do verdadeiro Deus ou de Seus 
caminhos. Cristo não deveria aparecer como Salvador por centenas 
de anos. No entanto, como vimos, não há outro nome pelo qual deva-
mos ser salvos.

Como também vimos, Satanás - o “deus” desta era - cegou aque-
les que não crêem! A maioria das pessoas nesta idade não conse-
guem entender a Bíblia ou o plano de Deus. Eles ainda não foram 
chamados.

Novamente, Satanás, o Diabo, é o poderoso espírito sendo aque-
le “que engana todo o mundo” (Apocalipse 12: 9). Em suas profe-
cias, Deus fala sobre o véu da cegueira espiritual que está sobre a 
vasta maioria dos seres humanos. Então Ele fala sobre um tempo 
em que Ele destruirá este véu de cegueira após a volta de Cristo à 
terra. “E destruirá, neste monte, a máscara do rosto com que to-
dos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se 
escondem.  Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o 
Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opró-
brio do seu povo de toda a terra; porque o Senhor o disse.”(I-
saías 25: 7-8).

Quando esse véu será destruído? Quando chegará o “dia do jul-
gamento” aos bilhões ao longo dos séculos que nunca tiveram uma 
oportunidade genuína de conhecer a vontade de Deus e aceitar o 
verdadeiro Jesus Cristo da Bíblia como seu Salvador?
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O “Julgamento Do Trono Branco”
O livro do Apocalipse dá a sequência temporal dos eventos proféticos 
mais claramente do que qualquer outro livro da Bíblia. Apocalipse 19: 
11–21 descreve o regresso de Cristo em plena glória como Rei dos reis 
(vv. 14–16). Então, depois de esmagar os exércitos do futuro ditador 
europeu chamado “a Besta”, Cristo o lança a ele e ao vindoro falso 
líder religioso no “Lago de Fogo” (v. 20).

Então, em Apocalipse 20:1, Deus descreve um poderoso anjo des-
cendo à terra: “Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo 
e Satanás, e amarrou-o por mil anos.  E lançou-o no abismo, e ali o 
encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, 
até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um 
pouco de tempo.”(vv. 2 –3). Note que estes versos também nos dizem 
que Satanás tem enganado as nações desta terra!

Depois que Satanás for amarrado, o glorioso governo milenar de 
Cristo na terra começará. Falando dessa época, o Apocalipse mostra 
que os verdadeiros santos “viveram e reinaram com Cristo por mil 
anos” (v. 4). Então nos é dito: “ 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.” (v 6).

Os verdadeiros cristãos que foram genuinamente chamados por 
Deus entendem o Seu propósito. Eles sabem que estão agora em 
treinamento para se tornarem reis e sacerdotes no reino vindouro 
de Cristo na terra - para que eles governem até sobre os anjos! (1 
Coríntios 6: 1–3). O futuro governo milenar de Cristo e dos santos 
(Daniel 7: 26–27) será uma magnífica oportunidade de ajudar, en-
corajar e ensinar as multidões confusas de pessoas na terra sobre os 
verdadeiros caminhos de Deus.

Mas, novamente, o que acontece com os incontáveis bilhões de 
pessoas “cegas” que não vivem até ao Milênio - que nunca conhece-
ram o verdadeiro Deus e Seu plano?

Continue lendo no Apocalipse 20! Depois de descrever um tempo 
relativamente breve em que Satanás é solto da sua prisão e - mais uma 
vez - rapidamente engana uma multidão de pessoas (vv. 7-10), a Palavra 
de Deus começa a nos contar sobre o período do Juízo do Grande Trono 
Branco. Mas antes de ler isto, pule por um momento para o verso 5. 
Aqui, inserido como um comentário entre parênteses depois de descre-
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ver o governo milenar dos santos, a palavra de Deus diz: “  Mas os outros 
mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram.”.

O “resto” dos mortos? Sim! Aqueles bilhões de pessoas de eras pas-
sadas que nunca foram chamados à salvação e, portanto, obviamente, 
não tiveram oportunidade de estar na primeira ressurreição.

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

Um Evento Verdadeiramente Fantástico
Aqui encontramos, talvez, o evento mais impressionante da história 
da humanidade, uma época em que todas as pessoas - o desconhecido, 
o famoso e o infame - realmente entenderão por que nasceram! Estas 
pessoas anteriormente mortas, certamente incluindo muitos dos seus 
próprios antepassados, são vistas “em pé diante de Deus” - obviamen-
te em uma ressurreição. Então os “livros” são abertos. O termo “li-
vros” aqui é traduzido da palavra grega biblion, que é a mesma palavra 
traduzida por “Bíblia” - significando os livros da Bíblia!

Então, finalmente, estas pessoas anteriormente cegas de todas 
as eras passadas - incluindo nosso próprio tempo - têm os livros da 
Bíblia “abertos” ao seu entendimento. O véu que havia passado por 
eles no passado agora está destruído. Agora, finalmente, estas pessoas 
têm sua primeira oportunidade genuína de conhecer a Deus e decidir 
se devem arrepender-se e aceitar o verdadeiro Cristo como Senhor e 
Salvador, ou seguir seu próprio caminho.

“Outro livro é aberto” - o “livro da vida”. Paulo descreve os santos 
como tendo seus nomes escritos no “Livro da Vida” (Filipenses 4: 3). 
Apocalipse 21:27 descreve a Nova Jerusalém como habitada por “so-
mente aqueles que estão escritos no Livro da Vida do Cordeiro”.

A oportunidade para a vida eterna é finalmente apresentada a estas 
multidões de pessoas “pequenas e grandes”. Elas são ressuscitadas de 
volta à vida física por talvez um período de 100 anos - tempo suficiente 
para uma oportunidade completa para que aprendam, cresçam e se-
jam experimentados e testados quanto à sua disposição de viver a vida 
eterna à maneira de Deus (Isaías 65:20). Eles serão chamados e terão a 
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oportunidade de estudar e entender a Bíblia. Então - e somente então 
- Deus diz que estas pessoas ressuscitadas serão “julgadas de acordo 
com suas obras, pelas coisas que foram escritas nos livros” (Apocalipse 
20:12). Agora, depois de receber uma oportunidade genuína de conhecer 
e agir sobre a Verdade, estas pessoas são julgadas pela maneira como 
respondem e obedecem aos ensinamentos dos livros da Bíblia. Tiago foi 
inspirado a nos dizer: “A fé sem obras é morta” (Tiago 2: 17-26).

Não se engane: se estes incontáveis bilhões de indivíduos anterior-
mente cegos forem meramente julgados pelas obras que fizeram em 
suas vidas passadas - muitos deles como ladrões, prostitutas, ditadores 
e falsos profetas -, todos eles certamente perecerão no Lago de Fogo! 
Pois em suas vidas passadas eles não aceitaram o único nome dado sob 
o céu pelo qual devemos ser salvos. Eles não se arrependeram verdadei-
ramente (Atos 2:38) de seus caminhos errados e entregaram suas vidas 
a Cristo e permitiram que Ele - através do Espírito Santo - os transfor-
masse e moldasse e os ajudasse a crescer “na graça e conhecimento de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. “(2 Pedro 3:18).

Deus não tem um padrão duplo! Estas incontáveis pessoas mere-
cem ter uma verdadeira oportunidade - e serem julgadas pelo que fa-
zem depois de conhecerem a Verdade de Deus! No entanto, inúmeros 
teólogos e ministros - enganaram a si mesmos - tentam imaginar que 
Deus salvará de alguma forma muitos de nossos amigos e parentes 
não arrependidos e multidões de eras passadas, sem que jamais che-
guem ao verdadeiro arrependimento e verdadeira rendição ao Cristo 
Vivo. Estes teólogos não poderiam estar mais errados! 

Que Deus o ajude, no entanto, a entender a verdade sobre os “não-
-salvos” bilhões de budistas, xintoístas, muçulmanos e outros desta 
época e de eras passadas. Eles nunca tiveram uma oportunidade 
verdadeira de aceitar Jesus Cristo. Nem todos os bilhões adicionais de 
pessoas, tanto do presente como do passado, que podem ter conheci-
mento de um falso Cristo (2 Coríntios 11: 4), mas que nunca se rende-
ram realmente para deixar o Cristo da Bíblia governar suas vidas!

Nenhuma outra explicação para este dilema religioso realmen-
te faz sentido! E a resposta sempre esteve em sua própria Bíblia o 
tempo todo. Isto não está falando de uma segunda oportunidade. 
Novamente, estamos falando apenas de uma oportunidade genuína 
de aprender e obedecer à Verdade que um Deus verdadeiro e justo 
revelará a estas multidões de pessoas em Seu tempo.
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O Vale Dos Ossos Secos
Outra escritura chave que explica essa parte do plano de Deus é en-
contrada em Ezequiel 37. Aqui, lemos a famosa história dos “ossos 
secos”. Mas - espere só um minuto! - isto não é apenas uma “história”. 
Pelo contrário, isto está descrevendo um dos eventos mais comoven-
tes e impressionantes da história humana.

Vamos entender.
Embora esta passagem das escrituras esteja, sem dúvida, referin-

do-se tipicamente às dez tribos perdidas de Israel sendo restauradas e 
depois reunidas a Judá (vv. 15-22), ela também está falando literalmen-
te sobre o que vai acontecer com os incontáveis milhões de pessoas da 
casa de Israel. Percebendo ou não, estes descendentes modernos das 
dez tribos perdidas são agora os povos americanos e descendentes de 
britânicos e as nações democráticas amantes da paz do noroeste da 
Europa. Certifique-se de obter e estudar o nosso livreto de abertura de 
olhos, Os Estados Unidos e Grã-Bretanha em Profecia, para comprovar 
nossas origens nacionais. Como é toda a nossa literatura, será enviado 
absolutamente grátis mediante o seu pedido.

O que acontece com estas pessoas - a maioria das quais foram 
enganadas através dos tempos?

Antes de mais nada, lembre-se de um princípio fundamental 
que define a maneira como Deus trabalha. É mencionado várias 
vezes - de maneiras diferentes na Bíblia. Observe Romanos 1:16: 
“ Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o 
poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do 
judeu e também do grego. “ Note também Romanos 2: 9-10, que diz 
a mesma coisa. Leia o versículo 11 cuidadosamente: “Pois não há 
parcialidade com Deus”. A versão ‘King James’ traduz este versí-
culo: “Pois não há respeito de pessoas com Deus.” Portanto, em 
seu tempo, Deus deve dar a todos uma oportunidade genuína de 
salvação, para que Ele seja justo e não seja parcial com as pessoas. 
É apenas uma questão de tempo.

Em Ezequiel 37, Deus revela que os incontáveis milhões de is-
raelitas, anteriormente cegos para a Sua verdade, estarão em uma 
ressurreição especial - não para condenação -, mas para receber o 
Espírito Santo de Deus e então compreender e obedecer à Verdade. 
Estude Ezequiel 37 cuidadosamente, verso por verso. Note que Deus 
dá a Ezequiel a visão de um enorme vale de “ossos secos”. Ele é per-
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guntado: “ poderão viver estes ossos? “ (v. 3). Deus então começa a 
responder a esta pergunta retórica afirmando a estes ossos: “Eis que 
farei entrar em vós o espírito, e vivereis.” (v. 5). Então Deus continua: 
“E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós 
estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que 
eu sou o Senhor.” (v. 6).

Deus lida primeiro com os israelitas - Seu povo escolhido - numa 
forma de como ele lidará com toda a humanidade. Pois, novamente, 
Deus não faz exceção com as pessoas! Deus está obviamente planejan-
do ressuscitar os israelitas cegos e dar-lhes uma verdadeira oportuni-
dade de conhecê-lo e seu grande plano para a humanidade.

À medida que estas vastas multidões são ressuscitadas nesta visão 
importante, elas são descritas como “um exército grande em extre-
mo.” (v. 10). E quem são eles? O próprio Deus nos diz: “ Filho do ho-
mem, estes ossos são toda a casa de Israel “ (v. 11). Portanto, este exér-
cito de ossos secos deve incluir não apenas os povos anteriormente 
cegos das dez tribos perdidas de Israel, mas também o povo judeu que 
também foi cegado para a mensagem do verdadeiro Messias, e o plano 
magnífico que Ele e Deus Pai tem para toda a humanidade. 

Todos estes israelitas têm sido pecadores - assim como toda a 
humanidade (Romanos 3:23). Então, nesta ressurreição, eles estão a 
princípio com medo e se sentem culpados: “Os nossos ossos se seca-
ram, e pereceu a nossa esperança; nós estamos cortados.” (v. 11). Mas 
Deus diz: “Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das 
vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel.  E sabereis 
que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos 
fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu.  E porei em vós o 
meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, 
o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. “(vv. 12-14). Como um tipo 
de toda a humanidade, estes bilhões de pessoas não contadas terão 
então uma verdadeira oportunidade de entender, obedecer ao seu 
Deus e se converter e ser cheios do Seu Espírito. 

Bênçãos Impressionantes Através Do Plano De Deus
A maioria de nós temos um ente querido, um amigo ou um “velho tio 
Joe”, que talvez fosse um alcoólatra, regularmente tomava o nome 
de Deus em vão e raramente ia à Igreja. No entanto, “tio Joe” ou “tia 
Millie” eram pessoas muito “legais”, amigáveis e prestativas. Mas tal-
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vez eles não fizessem nenhuma profissão do cristianismo. Eles estão 
condenados para sempre? 

Pense nisso!
Ao chegar a um entendimento completo da verdade de Deus, você 

compreenderá cada vez mais que até mesmo a maioria dos cristãos 
professos têm muito pouca idéia do que é o verdadeiro cristianismo. 
Junto com o resto da humanidade, eles estão simplesmente escre-
vendo as lições da experiência humana durante suas vidas. Eles real-
mente precisarão desta ressurreição especial durante o Julgamento 
do Grande Trono Branco para realmente aprenderem estas lições que 
escreveram no sofrimento e experiência como humanos.

Talvez você tenha ouvido a piada sobre o sujeito religioso que cha-
mou seu amigo que “abandonou” a igreja: “Volte para a igreja, George. 
Todo mundo ainda gosta de você e você pode até desfrutar alguns dos 
aborrecidos sermões do pastor.” Mas George dá desculpas e depois 
diz: “Eu não quero voltar e ter comunhão com todos esses hipócritas!”

“Ah, tudo bem”, responde o amigo, “há sempre lugar para mais um!”
Podemos rir da verdade desta história. Mas, no fundo, a maioria de 

nós sabemos que muitos fiéis e cristãos professos são, de fato, hipócri-
tas. Eles apenas frequentam a igreja como uma conveniência social, 
ou porque é outra ferramenta para ajudá-los a progredir em seus ne-
gócios ou profissões, ou por alguma outra razão não religiosa. E suas 
vidas não refletem os “frutos” do Espírito Santo.

No entanto, como vimos, a Palavra inspirada de Deus nos diz: 
“Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.” 
(Romanos 8: 9). Tal pessoa não é um verdadeiro cristão!

Todos estes “apóstatas”, ou indivíduos fracos e freqüentemente 
hipócritas, “perderam-se” para sempre? A única maneira pela qual a 
maioria dos religiosos podem tentar pensar sobre este dilema é en-
contrar uma solução que contradiga diretamente as palavras claras 
da Escritura. Mas uma compreensão do plano impressionante de 
Deus - envolvendo esta verdade sobre o Julgamento do Grande Trono 
Branco - é a única solução que faz sentido tanto logicamente quanto 
biblicamente. Isso é porque acontece que é a verdade.

Talvez o mais tocante de tudo seja pensar nos incontáveis milhões 
de pessoas ao longo dos séculos cujas vidas foram interrompidas por 
uma tragédia sem sentido - nunca tendo entendido completamente o 
Evangelho de Cristo ou tendo uma oportunidade genuína de apren-
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der a Verdade da Palavra de Deus, arrepender-se de seus pecados e 
aceitar o verdadeiro Jesus Cristo da Bíblia, tanto como Salvador e 
Mestre. Estão todas estas queridas criancinhas, pessoas mentalmente 
incapacitadas ou outras com várias desvantagens ou circunstâncias 
atenuantes ficam isoladas da vida eterna? 

De jeito nenhum!
Estas pessoas terão uma oportunidade genuína de salvação no 

período do Julgamento do Grande Trono Branco. Elas então rece-
berão uma compreensão real de Deus e de Seu plano impressionan-
te. A grande maioria deles sem dúvida escolherão obedecer ao seu 
Criador e aceitarão a vida eterna em seus termos quando tiverem 
esta oportunidade. 

Insensíveis Tragédias Ou Experiências De Aprendizagem?
Mais uma vez, meus amigos, precisamos ser realistas. A Palavra de 
Deus deixa claro que a maioria das pessoas nunca foi “chamada” du-
rante esta época - até mesmo a maioria das pessoas em nossa chama-
da sociedade “cristã”. Milhões podem saber sobre Deus. Mas eles não 
“conhecem” verdadeiramente a Deus. Porque Deus nos diz: “Aquele 
que diz: Eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiro-
so, e nele não está a verdade.” (1 João 2: 4). E novamente: “E por que 
me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?” (Lucas 6:46).

Milhões de pessoas nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e 
Europa falam sobre Deus. Mas eles não fazem remotamente o que 
Deus manda. Jesus Cristo ordena: “Ouvistes que foi dito: Amarás o 
teu próximo e aborrecerás o teu inimigo.  Eu, porém, vos digo: Amai a 
vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos 
odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem”(Mateus 5: 
43–44). No entanto, a maioria das terríveis guerras e açougues form 
lançadas na Europa nos últimos cem anos. Por quê? Porque, mesmo 
no “coração” da chamada “cristandade”, as pessoas realmente não 
“conhecem” o verdadeiro Deus da Bíblia.

Literalmente centenas de ilustrações poderiam ser usadas para 
provar este ponto. Mas uma muito reconhecida vem à mente. É na 
forma de uma carta pessoal que foi posteriormente tornada pública 
e confirmada como autêntica. Alguns de vocês já a devem ter visto 
antes. Esta carta foi escrita por um soldado alemão a seu pai clérigo 
durante a Batalha de Stalingrado, na qual 91.000 soldados alemães 
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foram feitos prisioneiros pelos russos (apenas 5.000 sobreviveram 
para regressar à Alemanha) em janeiro de 1943:

“... Em Stalingrado questionar Deus significa nega-lo. Devo dizer-
-lhe que, querido Pai, e eu estou duplamente triste por isso. Você me 
criou, porque eu não tinha mãe, e você sempre manteve Deus diante de 
meus olhos e minha alma, e eu lamento duplamente minhas palavras, 
pois elas serão minhas últimas, depois disto não poderei falar outras 
que possam compensar ou reconciliar.

Você é um clérigo, pai. Em sua última carta, alguém diz apenas o que 
é verdade ou o que ele acredita ser verdade. Procurei por Deus em todas 
as crateras, em todas as casas destruídas, em todos os cantos, entre todos 
os meus companheiros quando eu estava no meu buraco e no céu. Deus 
não se mostrou mesmo quando meu coração clamou por ele. Casas foram 
destruídas. Meus companheiros eram tão corajosos ou covardes quanto 
eu. A fome e o assassinato estavam na Terra. Bombas e fogo vieram do 
céu. Mas Deus não estava lá. Não, pai, não há Deus. Escrevo de novo e sei 
que é terrível e que não posso compensar isso. E se, apesar de tudo, houver 
um Deus, então será somente com você, nos hinários e orações, os ditos 
devotos dos sacerdotes e pastores, o toque dos sinos e o cheiro do incenso. 
Mas não em Stalingrado. (Carta 17, últimas cartas de Stalingrado, tradu-
zida por John E. Vetter, Coronet Press, 1955).

Que dor profunda esse professo ministro cristão deve ter sentido 
quando leu a carta de seu filho: “Mas Deus não estava lá. Não, Pai, 
não há Deus” [Ênfase nossa]. Se aquele jovem tivesse entendido 
a verdade sobre o plano de Deus, pelo menos teria percebido que 
todos os que o rodeavam matavam uns aos outros eram espiritual-
mente cegos. Os ministros e sacerdotes professos que os abenço-
aram e os enviaram para a batalha também foram provavelmente 
cegados. Mais tarde, em uma ressurreição especial, eles terão uma 
oportunidade genuína - sua primeira verdadeira oportunidade - de 
conhecer a Deus e fazer Sua vontade! 

Quando pensamos nos bilhões de homens e mulheres ao longo dos 
séculos que morreram tragicamente, aparentemente sem sentido, 
deveria ser extremamente reconfortante e até inspirador perceber 
que aquelas trágicas mortes em Stalingrado, nos campos de concen-
tração de Hitler, nos “campos de morte” do Camboja, no terremoto e 
tsunami de Sumatra e em milhões de outras terríveis situações - essas 
mortes não foram o “fim” dos envolvidos.
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Pois o Deus de total amor e compreensão tem planos impressio-
nantes para os incontáveis milhões de seres humanos feitos à Sua 
imagem. Ele não vai esquecê-los. Mas, novamente, Ele não os vai “ 
escondidamente” trazer a Seu Reino através de uma “porta lateral” 
separada do verdadeiro arrependimento e uma aceitação genuína do 
verdadeiro Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Em vez disso, no 
magnífico Julgamento do Grande Trono Branco, eles terão os olhos 
abertos para o propósito transcendente que Deus tem em mente para 
toda a humanidade.

O sofrimento pelo qual estas pessoas passaram, as experiências 
que ampliaram sua visão, as lições que eles “escreveram” através 
dessas experiências às vezes traumáticas - tudo isto não terá sido em 
vão. Pois eles vão viver de novo. Eles vão amar de novo. Se o coração 
deles estiver certo, eles sentirão alegria novamente. Uma escritura 
inspiradora vem à mente e certamente se aplica a esta ressurreição 
“especial” tão certo quanto à primeira ressurreição: “E, quando isto 
que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mor-
tal se revestir da imortalidade, então, cumprir-se-á a palavra que 
está escrita: Tragada foi a morte na vitória.  Onde está, ó morte, o teu 
aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?  Ora, o aguilhão da morte 
é o pecado, e a força do pecado é a lei.  Mas graças a Deus, que nos dá a 
vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.”(1 Coríntios 15: 54-57).

O Propósito De Deus É Firme
Se Hollywood e a indústria fonográfica retratassem verdadeiramente 
a enorme onda de alegria e exaltação sentida por estas multidões à 
medida que finalmente voltassem à vida e conhecessem seu Deus, isto 
realmente “derrubaria suas meias” como é dito no vernáculo! Os com-
positores poderiam escrever canções absolutamente emocionantes de 
louvor e regozijo sobre este evento mais estupendo na longa saga da 
humanidade. E algum dia, talvez, no Reino de Deus, eles irão fazelo!

Então aí está!
Deus Todo-Poderoso não está tentando salvar a todos agora. 

Pelo contrário, Deus está permitindo que a humanidade siga seu 
próprio caminho durante estes 6.000 anos da história humana - sob 
a influência maligna de Satanás, o Diabo (Efésios 2: 2). Deus agora 
intervém ocasionalmente, quando Ele deseja, a fim de realizar Seus 
principais propósitos na ascensão e queda de nações e reinos. Ele 
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também intervém para chamar certos indivíduos para serem parte 
da Sua Igreja - o “pequeno rebanho” (Lucas 12:32) e prepará-los 
para serem os reis e sacerdotes sob Cristo no vindouro Reino de 
Deus na terra (Apocalipse 2:26). –27; 5: 9–10).

Mas a vasta maioria de toda a humanidade foi cegada pelo próprio 
Deus. Eles precisam da oportunidade de aprender com o sofrimento 
humano que seus caminhos não acabam bem!

Então, em Seu tempo, no transcendente Julgamento do Grande 
Trono Branco, Deus os trará de volta à vida física, os chamará para a 
compreensão espiritual e encherá aqueles que estão dispostos com 
o Seu Espírito Santo. Finalmente, Ele lhes concederá a salvação no 
Reino de Deus. Sim, suponho que Deus poderia ter feito isto de outra 
maneira. Mas a maioria das pessoas devem aprender pela dura ex-
periência humana que os caminhos do homem estão errados. Então, 
quando a oportunidade para o verdadeiro entendimento chegar, eles 
poderão apreciar infinitamente mais os caminhos de Deus.

Depois de descrever como Deus vai finalmente converter “todo 
o Israel” em seu tempo (Romanos 11:26), o apóstolo Paulo foi inspi-
rado por nosso Criador a nos dizer: “ Porque Deus encerrou a todos 
debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó 
profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de 
Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os 
seus caminhos!  Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou 
quem foi seu conselheiro?  Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que 
lhe seja recompensado?  Porque dele, e por ele, e para ele são todas as 
coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém! “(vv. 32-36).

Francamente, somente a verdadeira Igreja de Deus compreende 
esta Verdade profunda - e muitas outras verdades fundamentais às 
quais o Cristianismo que professa neste mundo está “cego”. A Igreja 
Viva de Deus, que publica a revista O Mundo de Amanhã e todos os 
nossos livretos, é dedicada a restaurar o cristianismo apostólico. Você 
pode encontrar pessoas amigas para adorar com quem acredita e ten-
ta praticar a verdade completa da Bíblia. Mas você precisará nos es-
crever ou nos ligar sobre isto se estiver interessado. Se o Grande Deus 
está abrindo sua mente, não se esqueça de “verificar-nos”. Certifique-
se de escrever e verdadeiramente estudar os outros folhetos aos quais 
nos referimos no final deste livreto. “Prove todas as coisas, e segure 
firme o que é bom” (1 Tessalonicenses 5:21, KJV).
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Além disso, certifique-se de escrever e genuinamente estudar o 
Curso de Estudo da Bíblia do Mundo De Amanhã. Então, você pode 
chegar a um entendimento verdadeiro do espantoso propósito de 
Deus - e como cumprir esse propósito. Como sempre, os livretos, o 
curso de estudo e toda a nossa literatura e vídeos são enviados gratui-
tamente e sem qualquer obrigação.

Mas por sua causa, esperamos que você atue na Verdade. Se Deus 
está abrindo a sua mente, não há razão para você passar pela Grande 
Tribulação e pelas sete últimas pragas, ou por que você precise ficar 
na sepultura pelos próximos mil anos aguardando o Julgamento do 
Grande Trono Branco.
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Escritórios Regionais
Estados Unidos

Caixa postal 3810
Charlotte, NC 28227-8010
Telefone: (704) 844-1970

Australásia
Caixa Postal 300

Clarendon, SA 5157, Austrália
Telefone: 08-8383-6266

Canadá
Caixa postal 409

Mississauga, ON L5M 0P6
Telefone: (905) 814-1094

Nova Zelândia
Caixa postal 2767
Shortland Street
Auckland 1140

Telefone: (09) 268 8985

Filipinas
Caixa Postal 492

Agência Central dos Correios de Araneta 1135
Quezon City, Metro Manila
Telefone: 63 2 573-75-94

África do Sul
Bolsa Privada X3016
Harrismith, FS, 9880

Telefone: (27) 58-622-1424

Reino Unido
Caixa 111

88-90 Hatton Garden
Londres EC1N 8PG

Telefone / Fax: 44 (0) 844-800-9322



Podemos Sugerir?
A Igreja Viva de Deus oferece uma variedade de

Publicações incluindo um Curso de Estudo Bíblico, livretos
e a revista O Mundo de Amanhã.

Os folhetos a seguir podem ajudá-lo a entender mel-
hor O plano de Deus para você e para o mundo. Para 
solicitar sua literatura gratuita, faça o pedido on-line 
em TomorrowsWorld.org, ou entre em contato com o 

Escritório Regional mais próximo de você.

Os Estados Unidos E A Grã-Bretanha Em Profecia

Restaurando O Cristianismo Apostólico

Seu Destino Final


