O M UN D O À F RE N T E
como será
por Roderick C. Meredith

O governo de Deus está chegando
a esta terra em breve! Como o afetará a você?
Qual é o futuro verdadeiro para o qual
você deve estar se preparando?
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Armageddon and Beyond

M

uitos políticos e líderes eminentes há muito perceberam que a única solução genuína para nossos
enormes problemas humanos é um governo mundial.
Somente este tipo de governo pode trazer verdadeira paz e estabilidade! Mas os esforços humanos da humanidade em
trazer tal governo sempre falharam miseravelmente. A anunciada
Liga das Nações, fundada após a Primeira Guerra Mundial, não parou
a Segunda Guerra Mundial - a guerra mais horripilante da história
humana - de exterminar cerca de 50 milhões de seres humanos! As
Nações Unidas, fundadas após a Segunda Guerra Mundial, também
fracassaram totalmente em trazer a paz. Literalmente, dezenas de
guerras vêm ocorrendo em todo o mundo nas últimas décadas, aparentemente não afetadas - de uma form ou de outra - pelas chamadas
Nações “Unidas”! E os esforços insignificantes da humanidade continuarão a falhar. Pois a humanidade não conhece o “caminho” para a
paz. Para qualquer ser humano pensante, isto deve se tornar cada vez
mais evidente.
Vendo como as religiões humanas não conseguiram resolver os
problemas do homem, a maioria das pessoas educadas em nossos dias
desistiu de acreditar em um Deus verdadeiro. Isso é compreensível
- pois a humanidade se afastou da verdadeira religião. A maioria das
religiões deste mundo ensinam e agem de uma maneira totalmente
contrária à verdade revelada na Bíblia. No entanto, aqueles que estão
dispostos a entender podem saber que existe um Deus verdadeiro. Há
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um grande Criador e Governador do universo, e Ele está elaborando
um propósito supremo aqui embaixo. Você, pessoalmente, pode entender esse propósito - se estiver disposto.
No Novo Testamento da Bíblia Sagrada, Deus inspirou o apóstolo
Pedro a escrever: “E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual
bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar
escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso
coração”(2 Pedro 1:19). Se você estiver disposto a encarar os fatos
da história, poderá provar a si mesmo que o Deus da Bíblia interveio
- repetidas vezes - na orientação dos principais eventos da história
humana. Pois Ele é uma verdadeira Personalidade do Espírito, guiando a ascensão e queda de nações e impérios. O rei Nabucodonosor, da
antiga Babilônia, era um dos monarcas mais poderosos da história
humana, mas Deus literalmente o deixou louco a fim de ensinar-lhe e a nós - uma lição suprema. Por que Deus fez isso? Ele explica: “Esta
decisão é pelo decreto dos vigias, e a sentença pela palavra dos santos,
a fim de que os vivos saibam que o Altíssimo governa no reino dos
homens, dá a quem ele quer, e põe sobre ele o mais baixo dos homens
“(Daniel 4:17).
De fato, Deus intervém - quando Ele escolhe - para dirigir os assuntos humanos a fim de cumprir Seu propósito final. E as condições
gerais que Ele procura direcionar são profetizadas em toda a Bíblia - a
palavra inspirada de Deus. A maioria das igrejas cristãs predominantes não conseguem entender isto. Eles simplesmente falam de um
“doce Jesus” aparentemente desconectado dos assuntos mundiais
e da ascensão e queda das nações. No entanto, em Sua palavra inspirada, Deus nos diz: “Porque o testemunho de Jesus é o espírito da
profecia” (Apocalipse 19:10). Porque Deus inspirou a Bíblia através de
Jesus Cristo - e mais de um quarto da Bíblia inteira é profecia!
Então, precisamos entender! À medida que as nações e as instituições humanas ao nosso redor começam a se desfazer, como muitas de
nossas esperanças e sonhos nesta sociedade humana começam a desmoronar, precisamos nos concentrar na única resposta real - o verdadeiro Deus da Bíblia! Pois Ele intervirá - durante as vidas de muitos
de vocês que estão lendo este livreto! Ele trará um magnífico mundo
novo - o Mundo de Amanhã - toda uma nova sociedade baseada no
amor, alegria e paz. Se você realmente estudar a sua Bíblia, você encontrará, vez após vez, este fato revelado e explicado. Observe como o
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inspirado apóstolo Pedro, em um de seus primeiros sermões, nos diz
que Deus “E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o
qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de
tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas,
desde o princípio. “(Atos 3: 20-21).
Nas páginas deste livreto, você lerá sobre os próximos “tempos de
restauração”, quando o nosso Criador intervirá para salvar a humanidade de sua própria destruição! Ele literalmente nos salvará de nos
destruirmos (Mateus 24:22)!
O Verdadeiro Jesus Cristo Intervirá
Em Apocalipse 11:15, a sua Bíblia registra o evento mais tremendo da
história da terra. Aqui, a última das sete trombetas do Apocalipse é
tocada, e vozes no céu proclamam: “Os reinos do mundo vieram a ser
de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.”.
Sim, o Cristo vivo logo assumirá os governos do nosso mundo
dilacerado pela guerra! No início, as nações desta terra podem resistir
ao seu governo perfeito. Mas Cristo regressará em todo o poder de
Deus para impor a paz nesta terra: “e ele as regerá com vara de ferro”
(Apocalipse 19:15). Cristo regressará como Governante Supremo
sobre todos os outros governadores e reis desta terra, que serão subservientes a ele. “E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei
dos Reis e Senhor dos Senhores. “ (v. 16).
Centenas de anos antes do nascimento humano de Jesus Cristo,
Deus inspirou o profeta Isaías a registrar uma profecia sobre o que
Seu trabalho eventualmente seria. “Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu; e o principado está sobre os seus ombros; e o seu
nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz, não haverá
fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar
em juízo e em justiça, desde agora e para sempre”(Isaías 9: 6–7).
Observe que Cristo é chamado de “Príncipe da Paz”. Isso é porque
Ele sozinho tem o poder de realmente trazer a paz! Deus também diz:
“Do aumento de seu governo e paz não haverá fim”. Com Cristo como
Governante mundial, a humanidade se recuperará da terrível devastação que precederá a Sua vinda. Os seres humanos multiplicarão e
reabastecerão a terra, e as leis e os caminhos do governo de Deus se
espalharão pelo mundo.
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À medida que as pessoas gradualmente aprenderem a obedecer
aos Dez Mandamentos e a todas as leis de Deus, haverá um «aumento» verdadeiro em paz nesta terra. Paz, felicidade e alegria continuarão a aumentar entre nações e indivíduos, à medida que aprendem
mais e mais a obedecer aos caminhos de Deus e às leis perfeitas, que
são o único caminho para a paz.
Organização Do Reino De Deus
A forma e a organização do governo de Deus nesta terra já estão profetizadas em sua Bíblia!
Como vimos em Apocalipse 11:15, Cristo será o Rei sobre todas as
nações desta terra. Ele ocupará um trono definido na terra quando
voltar. Antes do nascimento humano, um anjo profetizou: “Este será
grande e será chamado Filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o
trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu
Reino não terá fim.”(Lucas 1: 32-33).
Quem governará sob Cristo? Deus certamente treinou Abraão
para uma posição de alta responsabilidade no mundo à frente. As
escrituras chamam Abraão “o herdeiro do mundo” (Romanos 4:13).
Sim, Deus recompensará Abraão por sua fé, dando-lhe uma posição
de serviço em toda a terra!
Em Ezequiel 37: 15–28, Deus mostra que Ele reunirá Israel e Judá.
Quanto a estas duas nações, Ele diz: “E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles; e nunca mais
serão duas nações; nunca mais para o futuro se dividirão em dois
reinos.”(v. 22).
Cristo governará de maneira especialmente direta sobre as nações de
Israel, porque Sua sede será em Jerusalém. Observe como as Escrituras
descrevem especificamente Seu governo sobre a “casa de Jacó”. Deus
chamou aquela casa, também conhecida como a casa de Israel, para ser
Seu povo escolhido e uma luz para o resto do mundo. Eles foram escolhidos não como favoritos, mas como pessoas com um trabalho para executar - o que eles falharam completamente em realizar. Durante o vindouro
reinado de mil anos de Cristo, a casa de Israel será reunida à casa de Judá
e, juntos, eles serão a principal nação da terra, sob Cristo, para ajudar a
dar o exemplo e levar a cabo o Seu governo a todos na terra.
Sob Cristo como Rei dos reis, o ressuscitado Rei Davi governará
diretamente sobre a casa unida de Israel. “E meu servo Davi reinará
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sobre eles, e todos eles terão um pastor; e andarão nos meus juízos, e
guardarão os meus estatutos, e os observarão.”(v. 24).
Sob Cristo e Davi, Israel aprenderá novamente o caminho da paz os israelitas aprenderão a obedecer aos estatutos e juízos de Deus!
Governantes Sob David
Sob Davi, cada tribo de Israel terá seu próprio governador - um dos
doze apóstolos. O próprio Jesus designou-os para este cargo antes de
morrer: “E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas
tentações. E eu vos destino o Reino, como meu Pai mo destinou, para
que comais e bebais à minha mesa no meu Reino e vos assenteis sobre
tronos, julgando as doze tribos de Israel.”(Lucas 22: 28-30).
Podemos supor que Daniel - o homem que Deus guiou o rei
Nabucodonosor a nomear “governador de toda a província de
Babilônia” (Daniel 2:48) - será dada uma posição de domínio sobre
as nações gentias no Milênio. De fato, ele pode receber uma posição
muito alta, semelhante à de Davi, visto que Deus o usou para ajudar
a governar o maior reino gentio na história da terra - a “cabeça de
ouro” (v. 38).
Aqueles Cristãos que crescem em graça e conhecimento nesta
vida receberão, no Milênio, posições de governo sob Cristo. “E ao que
vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre
as nações, e com vara de ferro as regerá” (Apocalipse 2: 26–27). E descobrimos que Cristo nos fez “reis e sacerdotes; e eles reinarão sobre a
terra.” (Apocalipse 5:10).
Jesus deu a “parábola das minas” para mostrar aos cristãos
que, nesta vida, devemos superar nossa natureza humana, fazer
bom uso de nosso tempo e talentos de acordo com as leis de Deus,
e nos preparar para uma posição de governo e responsabilidade
no governo de Deus prestes a chegar a esta terra. Observe a declaração de Jesus ao homem que mais venceu e ganhou dez minas:
“Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez
cidades terás a autoridade.” (Lucas 19:17). Para o homem que era
zeloso o suficiente para ganhar cinco minas, Jesus disse: “Sê tu
também sobre cinco cidades.” (v. 19).
Os verdadeiros cristãos são chamados a servir, sob Cristo, para
governar este mundo! Por que esta mensagem não é pregada em todas
as igrejas de hoje?
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Governo Milenar
Até mesmo o conhecido historiador secular Edward Gibbon reconheceu no capítulo 15 de seu famoso Declínio e Queda do Império
Romano que os primeiros cristãos acreditavam no vindouro governo
mundial de Deus: “A antiga e popular doutrina do milênio estava intimamente ligada à segunda vinda de Cristo. Como as obras da criação
foram concluídas em seis dias, sua duração em seu estado atual, de
acordo com uma tradição atribuída ao profeta Elias, foi fixada em seis
mil anos.Pela mesma analogia inferiu-se que este longo período de
trabalho e contenção que estava agora quase transcorrido seria sucedido por um alegre sábado de mil anos, e que Cristo, com um grupo
triunfante dos santos e os eleitos que escaparam da morte, ou que
haviam sido miraculosamente revividos, reinariam sobre a terra até o
tempo designado para a última geral ressurreição.”
Sim, os primeiros cristãos entenderam o propósito de Deus e a razão
pela qual Ele está chamando algumas pessoas fora da presente sociedade para a Sua Igreja - para se prepararem para o “Mundo de Amanhã!”
Os Verdadeiros Cristãos devem aprender a obedecer e viver de
acordo com as leis e os caminhos de Deus para que possam ensinar e
treinar outros a viver o caminho da paz durante o próximo milênio,
quando o Reino ou Governo de Deus prevalecer sobre esta terra.
Aqui está um exemplo específico de como o governo de Deus governará a nação de Israel, que estará sob esse governo durante o milênio.
Lembre-se - como a maioria dos nossos leitores sabem - quando a
Bíblia usa o termo “Israel”, ou “Casa de Israel”, geralmente se refere
às dez tribos do “Reino do Norte” ou a todas as doze tribos - entre as
quais as modernas Escrituras nos mostram que os descendentes são os
povos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e dos povos descendentes
de britânicos e das nações do noroeste da Europa. Esta distinção é vital
para entender a profecia do fim dos tempos. E você pode provar essas
identidades nacionais para si mesmo se você solicitar e estudar o nosso
livreto verdadeiramente revelador, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha
em Profecia. Será enviado absolutamente grátis mediante seu pedido.
No Milênio, Deus o Pai continuará a ser o supremo governador geral
e governante do universo. Debaixo Dele está Jesus Cristo, que virá a
governar esta terra dentro de poucos anos como Rei dos reis.
Sob Cristo, o rei Davi será ressuscitado dentre os mortos, tornado
imortal e colocado no comando de toda a assembleia de Israel reuni6

O mundo à frente: como será
da. Sob o comando de Davi, cada um dos doze apóstolos de Jesus será
rei de uma das doze tribos de Israel.
Em cada tribo, sob um deles, estarão alguns dos santos que venceram no aqui e agora, e aprenderam a se submeter a Deus para realizar
Seu governo. Como visto pela parábola das minas, alguns serão governadores de territórios, incluindo várias cidades. Alguns podem ocupar um cargo semelhante ao de prefeito sob estes governadores.
Outros santos nascidos do Espírito terão trabalhos a fazer.
Não importa qual o seu ofício particular, a atitude será a de Davi:
“Preferiria estar à porta da Casa do meu Deus, a habitar nas tendas da
impiedade.” (Salmos 84:10). Não haverá tristeza, arrependimento ou
inveja. Todos estarão servindo à plenitude de sua capacidade e estarão
experimentando total alegria em seu serviço.
Sob o Reino ou Governo de Deus, composto de Cristo e dos santos
nascidos do Espírito Santo, haverá líderes humanos que ajudarão a
guiar os povos físicos de Israel. As escrituras profetizam em muitos
lugares que estes povos terão suportado um cativeiro no tempo do
fim, e que no Milênio eles terão sido reunidos em sua antiga terra
natal e em torno de Jerusalém. Lá, todos eles serão instruídos nas leis
de Deus – que somente elas trazem paz.
“E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte
do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas; porque de Sião
sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra do Senhor.”(Isaías 2: 3).
Mesmo que eles aprendam as leis de Deus, muitas pessoas terão
primeiro que ser forçadas a obedecê-las! “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.” (v. 4).
Israel Foi Abençoado Sob O Governo De Deus
As relações de Deus com o antigo Israel muitas vezes ilustram o
padrão de como Ele irá no futuro lidar com todas as nações. Muitas
profecias do Antigo Testamento sobre o Milênio têm particular
referência a Israel. No entanto, visto que Deus não faz acepção de
pessoas (Atos 10:34), este é apenas um exemplo - um “tipo” - do
que Deus fará, em princípio, para todas as nações ao servir e obedecer a Cristo.
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Predizendo o reagrupamento final dos Estados Unidos, da GrãBretanha e dos outros descendentes modernos do antigo Israel, Deus
diz: “E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as
cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o
seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na
sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz
o Senhor, teu Deus.” (Amós 9 : 14-15).
O cumprimento desta profecia ainda está no futuro, pois Deus
diz que Israel “não mais” será retirado de sua terra neste tempo.
Isto está descrevendo as grandes bênçãos físicas que Deus derramará sobre Seu povo de Israel - incluindo os Estados Unidos,
os povos descendentes de Britânicos e os povos do noroeste da
Europa - quando, após o regresso de Cristo, Ele os trará de seu
futuro cativeiro profetizado e eles regressarão às suas terras ancestrais no Oriente Médio.
Futuro profetizado cativeiro? Em uma passagem escrita mais
de cem anos depois que o antigo Israel foi levado ao cativeiro, Deus
profetizou por meio de Jeremias que haverá um futuro cativeiro
de Israel, mas que após este cativeiro o povo de Israel seria restaurado de volta à sua antiga terra natal, em e ao redor de Jerusalém,
depois do regresso de Cristo (Jeremias 30: 1-11). Estude esta profecia cuidadosamente! Observe que ele prevê uma punição e restauração vindouras de “Israel e Judá” (v. 4). Este é um momento
de punição nacional e cativeiro para os Estados Unidos e as nações
descendentes de Britânicos, pouco antes da Segunda Vinda de
Jesus Cristo.
“Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que
eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas
ataduras; e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão
ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei.”(vv. 8–9). Na vinda de Cristo, Israel será libertado do seu
cativeiro. Davi e todos os santos serão ressuscitados dentre os mortos
para ocuparem seus lugares como reis e sacerdotes no governo de
Deus para governar esta terra sob Cristo.
“Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel; porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência, da terra do seu cativeiro; e Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize.”(v. 10). Finalmente,
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a paz chegará a este mundo dilacerado pela guerra - e toda a“ Casa de
Israel ”não mais será sujeita a medo de qualquer nação!
Alegria Sob O Governo De Deus
Referindo-se a toda a profecia, Deus diz: “No fim dos dias, entendereis
isto” (v. 24). Jeremias 31 continua com a mesma profecia (v. 1), e Deus
fala de Suas bênçãos para Israel naquele tempo: “Ainda te edificarei,
e serás edificada, ó virgem de Israel! Ainda serás adornada com os teus
adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas
nos montes de Samaria; os plantadores plantarão e comerão dos frutos.”(Jeremias 31: 4–5).
Dançando, cantando, felicidade e alegria transbordarão em abundância. Israel se alegrará em ser abençoado por Deus depois que
Cristo trouxer os israelitas de volta à Terra Santa, onde eles serão a
“nação principal” do mundo e estabelecerão o padrão para todas as
nações sob Seu governo.
Depois de sua punição nacional e cativeiro, os israelitas voltarão arrependidos e contritos. “Virão com choro, e com súplicas os levarei” (v. 9).
Mas quando eles voltarem, Deus começará a abençoá-los de todas as formas possíveis - espiritualmente e fisicamente. “Hão de
vir, e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor: o
trigo, e o mosto, e o azeite, e os cordeiros, e os bezerros; e a
sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão
tristes. Então, a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e
os velhos; e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza.”( v. 12-13).
Por meio da obediência aos caminhos de Deus, haverá uma abundância de coisas boas para comer e beber - e finalmente haverá felicidade transbordante no coração humano!
Todos os estudantes sérios da Bíblia estão familiarizados com
Isaías 11 como uma descrição do reinado de mil anos de Cristo na
terra. Aqui, Cristo é descrito como o “ramo” ou filho de Jessé. Ele
será o governante perfeito do mundo, usando plenamente o Espírito
de Deus. As Escrituras nos dizem: Ele “não julgará segundo a vista
dos seus olhos” (v. 3) - pelo contrário, Ele poderá ler os pensamentos
e corações dos seres humanos em toda parte. Ele julgará os pobres e
oprimidos “com justiça” e castigará os iníquos com a pena de morte, o
que porá medo nos corações daqueles que planejam o mal (v. 4).
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Após o regresso de Cristo, a natureza selvagem e cruel será removida
até mesmo dos animais selvagens. “ 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.” (v. 6). Mesmo as
cobras serão mansas: “E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco.” (v. 8).
Mais importante de tudo, os seres humanos em todos os lugares
finalmente aprenderão os caminhos de Deus, o único que pode trazer
a paz. “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.” (v. 9).
Este é o momento maravilhoso do inspirado apóstolo Pedro como
“Aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de
todos os seus santos profetas, desde o princípio.”(Atos 3:21). De fato,
Deus descreveu este reino abençoado de Jesus Cristo na terra em
literalmente dezenas de profecias em toda a sua Bíblia.
Esta foi e é a mensagem de Jesus Cristo! Este é o único caminho
real para encontrar a verdadeira paz!
Condições Durante O Milênio
Alguns dos sobreviventes da era anterior da terra serão de nações
que haviam afetado as nações de Israel. Para humilhá-los e ensinar
Seus caminhos mais plenamente, Deus envolverá algumas dessas
pessoas como servos de Israel na Terra Santa nos primeiros anos
do milênio. “ Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda
elegerá a Israel, e o porá na sua própria terra; e ajuntar-se-ão com ele os estranhos e se achegarão à casa de Jacó. E os
povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel
possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor; e cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores.”(Isaías 14: 1–2).
Como Senhor dos senhores, Cristo começará a converter e a salvar
o mundo inteiro durante o Seu reinado. Para fazer isto, Ele precisará
desvendar a cegueira que veio sobre todas as pessoas da terra como
resultado dos engananos de Satanás (Apocalipse 12: 9).
Isaías escreve: “E destruirá, neste monte, a máscara do rosto com
que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se
escondem. Aniquilará a morte para sempre ...” (Isaías 25: 7–8).
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Todos os povos virão a conhecer a Deus. Sua cegueira e confusão
religiosa serão removidas e todos os que estiverem dispostos serão
finalmente convertidos.
Os santos ressuscitados ensinarão o caminho de Deus - e Deus
abençoará as pessoas conforme elas obedecerem. “Porque o povo
habitará em Sião, em Jerusalém; não chorarás mais; certamente, se
compadecerá de ti, à voz do teu clamor; e, ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os
teus instruidores nunca mais fugirão de ti,como voando com asas;
antes, os teus olhos verão a todos os teus mestres. E os teus ouvidos
ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho;
andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda.”(Isaías 30: 19-21).
Será uma experiência surpreendente para alguns terem uma voz
atrás deles repentinamente crescendo e avisá-los para não quebrar
um dos mandamentos de Deus! Sim, os santos de Deus - tendo nascido do Espírito na ressurreição e, assim, tendo se tornado espírito - poderão escolher ser invisíveis ou visíveis à vontade.
Não haverá “fraude” na lei de Deus!
Dentro de alguns anos, quando pessoas de toda a terra entrarem
em contato com o Deus Todo-Poderoso, Ele curará sobrenaturalmente milhões de pessoas que foram surdas, cegas ou mudas!
“Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se
abrirão. Então, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos
cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo.
“(Isaías 35: 5-6).
Observe que não apenas as pessoas, mas a terra deve ser curada e a
terra receberá chuva adequada novamente com a bênção de Deus. “E
a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta, em mananciais de águas” (v. 7).
E será um tempo de cantar de felicidade e alegria. “E os resgatados
do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo; e alegria eterna haverá
sobre a sua cabeça; gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e
o gemido.” (v. 10).
O Caminho Para As Bênçãos
O mundo poderia ter paz e felicidade agora, mas se recusa a seguir o
caminho de Deus. O apóstolo Paulo estava descrevendo toda a huma11
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nidade - israelitas e gentios da mesma forma - quando Deus o inspirou a escrever: “Em seus caminhos há destruição e miséria; e não
conheceram o caminho da paz.” (Romanos 3: 16-17).
A razão pela qual o mundo não pode ter paz é porque se recusa a
obedecer aos Mandamentos de Deus como um modo de vida! Como
vimos, quando Cristo vier para estabelecer Seu governo, a “lei” de
Deus sairá de Sião e a “palavra do Senhor” de Jerusalém.
Aqueles que se entregam mais a obedecer a todos os mandamentos de Deus agora serão melhor qualificados para as posições mais
elevadas no governo de Deus durante o reino milenar de Cristo. Pois
Ele disse: “Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no Reino dos
céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande
no Reino dos céus.” ( Mateus 5:19).
Isto é porque Cristo estabelecerá a paz em Seu Reino - e todos
os transgressores da lei serão mantidos fora! Sim, nós teremos
paz e prosperidade quando todos aprenderem a obedecer aos
Mandamentos de Deus! Então o mundo será abençoado com abundância física. Os enfermos e aleijados serão curados. Os milhões
espiritualmente cegos virão a conhecer realmente a Deus!
Os seres humanos na terra sob o governo de Deus durante o reinado milenar de Cristo são retratados como aprendendo a cantar,
dançar e gritar de alegria pelo maravilhoso modo de vida que experimentarão sob o governo perfeito de Deus!
Como vimos, até mesmo a natureza dos animais selvagens será
transformada em amor em vez de ódio e egoísmo. Por fim, as pessoas
aprenderão que é mais abençoado dar do que receber (Atos 20:35).
Todas as suas frustrações e complexos de culpa finalmente desaparecerão. Então eles virão a conhecer “a paz de Deus, que excede todo o
entendimento” (Filipenses 4: 7).
Sob o governo de Deus e Suas leis perfeitas, as pessoas aprenderão
que Jesus estava em sério quando Ele disse: “eu vim para que tenham
vida e a tenham com abundância.” (João 10:10).
É assim que o feliz e alegre Milênio será!
Como E Porquê Este Mundo Saiu “Da Pista!”
Agora, vamos rever porque o nosso mundo dilacerado pela guerra é
como é, e porquê e como o Milênio será muito melhor!
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Muito poucas pessoas compreendem que este definitivamente não
é o mundo de Deus. Quando eu cresci em uma igreja “convencional”,
eu era ensinado na escola dominical a cantar: “Este é o mundo do meu
pai”. No entanto, se deixarmos a palavra inspirada de Deus nos dizer
a verdade, encontraremos uma explicação completamente diferente!
Porque Deus inspirou o apóstolo João a descrever Satanás, o Diabo
sendo lançado de volta a esta terra em Apocalipse 12: 9, “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.”.
Você, pessoalmente, acredita que o “mundo inteiro” é enganado,
como a Bíblia explica claramente vez após vez? É vital que você prove isto para si mesmo estudando este assunto na palavra de Deus.
Pois isto é dito de muitas maneiras diferentes. Se formos acreditar
na Bíblia, devemos saber que este é realmente um mundo enganado
sob a influência direta de Satanás, o Diabo. Pois Satanás é chamado o
“deus” deste mundo.
Observe: “Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para
os que se perdem está encoberto, nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça
a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.”(2
Coríntios 4: 3-4). Assim, Satanás é o ser invisível que, de fato, é o
“deus” sobre as nações da terra nesta época - este período específico
de 6.000 anos que leva à Segunda Vinda de Cristo como Rei dos reis.
O grande Deus, o Criador, permitiu que isto acontecesse para “examinar” os seres humanos e também para nos ajudar a aprender através do sofrimento humano que os caminhos do homem não trarão
o resultado desejado. Então, quando Cristo intervir, a humanidade
pode apreciar mais plenamente quão maravilhosos são os caminhos
de Deus em comparação!
No entanto, durante a presente idade, Satanás, o Diabo está “transmitindo” atitudes erradas e ele influencia as pessoas a tomarem ações
erradas continuamente. O apóstolo Paulo lembrou aos cristãos de
Éfeso que eles haviam andado uma vez “segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora,
opera nos filhos da desobediência” (Efésios 2: 2). Então, Satanás, o
diabo está ocupado. Ele “trabalha” continuamente - afastando a humanidade de Deus e dos verdadeiros caminhos de Deus. Ele é a fonte
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de muito do sofrimento e do mal - as guerras, estupros, torturas e
várias outras abominações que ocorrem no mundo de hoje.
Deus deixa claro que no Milênio, Satanás será banido. Deus descreve no livro do Apocalipse como - após a volta de Cristo - Ele enviará um grande anjo para lidar com Satanás, “E vi descer do céu um
anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele
prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. 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.”(Apocalipse 20: 1–3).
Está claro na passagem acima que Satanás foi o único a “enganar
as nações”. Para que o mundo tenha paz e alegria genuínas, ele deve
estar “preso” durante todo os mil anos do governo de Cristo sobre a
terra (Apocalipse 20: 1–3). Então isto sucederá!
Então, após o milênio, ele será solto por um período relativamente
curto de tempo (Apocalipse 20: 7-8). Nesse ponto, é incrível ver quão
rapidamente, aparentemente, Satanás será capaz de “enganar as
nações que estão sobre os quatro cantos da terra”! Os seres humanos,
ao que parece, são muito suscetíveis a serem levados por Satanás e
seus demônios e também erroneamente influenciados por seus falsos
ministros. Para que a genuína paz e alegria sejam restauradas durante o governo de Cristo, Satanás e todos os seus demônios devem ser
postos de lado!
A Verdade Deve Ser Restaurada
O apóstolo Paulo advertiu os cristãos de sua época: “Porque eu sei
isto: que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos
cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se
levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os
discípulos após si.”(Atos 20: 29-31).
Para o seu próprio bem, por favor, considere se você está realmente seguindo “todo o conselho de Deus “, ao qual Paulo acaba de se
referir (v. 27)! Certamente, a maioria de vocês pode entender parte
da Bíblia, parte dos verdadeiros ensinamentos de Cristo - e talvez um
pouco a respeito da profecia e do maravilhoso propósito para o qual
Deus criou você. No entanto, apenas “aceitar a Jesus”, unir-se a alguma igreja lá fora e esperar “flutuar para o céu” quando você morrer
14

O mundo à frente: como será
não é o verdadeiro cristianismo! A maioria dos que se dizem “cristãos” nunca aprenderam o propósito pleno da existência humana! É
vital que você entenda completamente e siga “todo o conselho” do
Deus Todo-Poderoso (Jó 15: 8; Atos 20:27).
Acabamos de ler o aviso de Paulo de que “lobos cruéis” entrariam e afastariam muitos da verdade de Deus. Paulo também avisou com urgência o povo de Deus sobre um grande “afastamento”
(2 Tessalonicenses 2: 1–12). Ele escreveu: “ Porque já o mistério
da injustiça opera; somente há um que, agora, resiste até que do
meio seja tirado; e, então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor
desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua
vinda”(vv. 7-8).
O que Paulo quis dizer com “injustiça”? Paulo estava descrevendo
meras leis humanas sendo violadas? Não! Paulo estava obviamente se
referindo a algo mais do que “leis de trânsito” sendo violadas. Paulo
estava descrevendo um sistema religioso - o “mistério da injustiça”
- que lentamente mas seguramente tomava o nome do cristianismo,
pervertendo os ensinamentos e práticas de Cristo, convencendo as
pessoas a abandonar a grande lei espiritual de Deus!
Quase todos os historiadores respeitados sabem que uma mudança massiva ocorreu na igreja cristã professa dentro de um século
depois de Cristo e os apóstolos originais morrerem. Um historiador
escreve: “Por cinquenta anos depois da vida de São Paulo, uma cortina
paira sobre a igreja, através da qual nos esforçamos para ver; e quando
finalmente se levanta, aproximadamente 120 dC com os escritos dos
primeiros pais da igreja, encontramos uma igreja em muitos aspectos muito diferente do que nos dias de São Pedro e São Paulo”(Jesse
Lyman Hurlbut, A História da Igreja Cristã, p. 41).
Em cuja autoridade os primeiros bispos fizeram estas mudanças
drásticas? Deus ou Jesus Cristo lhes disse para transformar a Sua
Igreja numa muito diferente da Igreja original conhecida por Cristo e
pelos apóstolos?
De nenhuma maneira!
Antes, mesmo após a sua morte, Jesus disse aos apóstolos:
“Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os
dias, até à consumação dos séculos... “(Mateus 28: 19-20).
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Sob cuja autoridade os chamados “pais da igreja” eliminaram - e
virtualmente destruíram aos seus seguidores - os ensinamentos de
Jesus Cristo e dos apóstolos originais? A verdadeira resposta é que
eles não tinham tal autoridade! É por isso que Deus inspirou o apóstolo Judas a exortar os cristãos verdadeiros: “Amados, procurando
eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive
por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma
vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, que já antes
estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador
e Senhor nosso, Jesus Cristo.”(Judas vv. 3-4, NASB).
Judas nos diz que precisaremos literalmente “batalhar” - a”fé
que foi de uma vez por todas entregue aos santos”. Ele adverte sobre
certos homens que “se introduziram” para transformar o conceito de
graça em “dissolução” - em uma licença para as pessoas enganadas
pensarem que podem desobedecer à grande lei espiritual de Deus e
ainda de alguma forma entrar no Reino de Deus!
Isto, meus amigos, é exatamente o que a maioria dos cristãos
“convencionais” acreditam hoje. Muitas igrejas falam sobre os Dez
Mandamentos como uma boa “diretriz geral”. Mas se você os fixar, a
vasta maioria dos ministros dirá que um cristão não é obrigado a manter os Dez Mandamentos como um modo de vida! Esta é uma razão
pela qual Deus inspirou Judas a nos exortar a lutar pela verdadeira fé
que foi “de uma vez por todas entregue aos santos”.
Restaurar O Cristianismo Verdadeiro!
O que significaria restaurar o cristianismo original de Cristo e dos
apóstolos? Que diferenças encontraríamos se o “cristianismo original” do Novo Testamento fosse genuinamente ensinado e praticado
novamente?
Uau! Esta restauração envolveria muito mais do que a maioria
de vocês provavelmente compreendem! Porque, como reconhece o
historiador Hurlbut, em 120dC encontramos uma igreja cristã professante “em muitos aspectos muito diferente daquela dos dias de São
Pedro e São Paulo”.
O respeitado historiador Will Durant escreveu: “O cristianismo
não destruiu o paganismo; adotou-o. A mente grega, morrendo, chegou a uma vida transmigrada na teologia e liturgia da Igreja; a língua
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grega, tendo reinado por séculos sobre filosofia, se tornou a veículo da
literatura cristã e ritual, os mistérios gregos transmitidos para o impressionante mistério da missa. Outras culturas pagãs contribuíram
para o resultado sincretista. Do Egito vieram as idéias de uma trindade divina ... e uma imortalidade pessoal de recompensa e punição;
a adoração da Mãe e do Filho, e a teosofia mística que fez o neoplatonismo e o gnosticismo, e obscureceu o credo cristão ... “(A História da
Civilização, Vol. 5, Durant, pp. 595, 599).
Por centenas de anos, durante a Idade das Trevas, o cristianismo
genuíno de Cristo e dos apóstolos foi realmente “obscurecido”. Os
homens erroneamente ensinaram, em nome de Jesus, um modo de
vida e abordagem totalmente diferentes da de Deus. Os falsos mestres
substituíram os Dias Sagrados originais - ordenados por Deus e observados por Cristo e pelos apóstolos - com os dias pagãos e os conceitos
mundanos. Como o historiador Jesse Lyman Hurlbut escreveu: “As
formas e cerimônias do paganismo gradualmente penetraram na adoração. Algumas das antigas festas pagãs se tornaram festivais da igreja
com mudança de nome e de culto. Cerca de 405dC imagens de santos
e mártires começaram a aparecer nas igrejas. , a princípio como memoriais, depois sucessivamente reverenciadas, adoradas e cultuadas
“(A História da Igreja Cristã, pág. 73).
Naquela época, os falsos crentes que se apresentavam como
“cristãos” gradualmente introduziam “festas pagãs” como o Natal, a
Páscoa e o Dia de Todos os Santos na igreja cristã professante. Mas e
quanto ao quarto mandamento do Deus Todo-Poderoso? E quanto ao
dia semanal de descanso e adoração? “Enquanto a igreja era principalmente judaica, o sábado hebreu era mantido; mas, à medida que se
tornava cada vez mais gentia, o primeiro dia tomou gradualmente o
lugar do sétimo dia” (ibid., P. 45).
Foi esta a ideia de Deus? Deus mudou gradualmente a Sua lei
divina para que os Seus adoradores pudessem honrar o “dia do sol” domingo - como os pagãos haviam feito durante séculos?
De nenhuma maneira!
Como muitas autoridades reconhecem, os primeiros cristãos verdadeiros - gentios e judeus - todos adoravam no sábado do sétimo dia.
Os historiadores concordam que isto continuou por pelo menos uma
geração ou duas após a morte dos Doze Apóstolos! Deus não mudou a
Sua lei. O apóstolo Paulo instruiu os cristãos: “Sede meus imitadores,
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como também eu, de Cristo” (1 Coríntios 11: 1). O apóstolo João observou: “ Aquele que diz que está nele também deve andar como ele
andou.” (1 João 2: 6).
Estes dois apóstolos, como todos os outros, sabiam que Jesus
Cristo veio para dar o exemplo perfeito e que os cristãos devem
seguir o Seu exemplo, fortalecidos pelo Espírito Santo. Este foi o entendimento comum nos dias do apóstolo Paulo, quando o cristianismo se espalhou pelo Império Romano. Os historiadores reconhecem
este fato, como a seguinte citação significativa nos lembra: “Em todo
lugar, especialmente no leste do Império Romano, haveriam cristãos judeus cujo modo de vida exterior não seria marcadamente diferente daquele dos judeus. Eles tomaram por certo que o evangelho
era contínuo com [a religião de Moisés]; para eles, a Nova Aliança,
que Jesus havia estabelecido na Última Ceia com Seus discípulos
... não significava que a aliança feita entre Deus e Israel não estava
mais em vigor. Ainda observavam as festas da Páscoa, Pentecostes
e Tabernáculos ... o sábado semanal e os regulamentos mosaicos relativos à comida. Então alguns estudiosos devem ter sido tão fortes
que até à queda de Jerusalém em 70 dC eram o elemento dominante no movimento cristiano. (Judeo-christianisme, “Paul e Jewish
Christianity”, Davies, 1972, p. 72, citado em Bacchiocchi, From
Sabbath to Sunday, p. 151).
Assim, nos primeiros 40 anos após a ressurreição de Cristo, a verdadeira Igreja de Deus - mantendo os sábados semanais e anuais de
Deus - era o “elemento dominante” entre aqueles que se chamavam
“cristãos”. Os verdadeiros cristãos ainda estavam seguindo o exemplo
da Igreja de Deus de Jerusalém!
Quem se atreveu a mudar tudo isso?
Como Foi A Cristandade Original?
O inspirado apóstolo Paulo disse aos anciãos efésios: “porque nunca
deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e
por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio
sangue.”(Atos 20: 27-28).
Se alguém pudesse ter olhado para a “igreja de Deus que está em
Corinto” - como Paulo se dirigiu aos cristãos coríntios - que modo de
vida alguém teria observado entre estes cristãos gentios? Quais leis de
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Deus e ensinamentos bíblicos se destacariam como sendo diferentes
do “cristianismo” predominante como é praticado hoje?
Primeiro, até mesmo para estar presente com os cristãos primitivos
quando eles se encontravam, seria necessário compreender a importância vital de obedecer a cada um dos Dez Mandamentos - incluindo o
Quarto Mandamento. Pois o quarto mandamento declara: “ Lembra-te
do dia do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda
a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus; não
farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha,
nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu
estrangeiro que está dentro das tuas portas.”(Êxodo 20: 8-10).
Este mandamento, acima de todos os outros, lembra ao crente que
o verdadeiro Deus é o Criador. Deus fez o sétimo dia “tempo santo” - não domingo, que é o primeiro dia da semana. Ele fez isto bem
dentro do tempo da criação - muito antes de haver judeus. Porque o
sábado não foi feito para os judeus! O próprio Jesus Cristo disse: “O
sábado foi feito por causa do homem” (Marcos 2:27). Foi feito quando
os seres humanos foram feitos, depois foi feito parte da lei espiritual
codificada - os Dez Mandamentos - que o próprio Deus escreveu em
duas tábuas de pedra (Êxodo 34:28).
Adorando regularmente no sétimo dia - o dia que começa no que
hoje chamamos de sexta ao pôr do sol, e continua até o pôr do sol no
sábado - os primeiros cristãos estavam sempre conscientes de que
o verdadeiro Deus era o Criador do céu e da terra, que deu os Dez
Mandamentos que revelam a base do caminho certo da vida! E os
primeiros cristãos também observaram os Dias Santos anuais - sete
festivais anuais diretamente comandados na Bíblia. Porque Cristo e
os apóstolos ensinaram os cristãos a viver “de toda a palavra que sai
da boca de Deus” (Mateus 4: 4; Lucas 4: 4) - e a única palavra escrita
de Deus então disponível era o que chamamos de Antigo Testamento.
Do livro do Velho Testamento de Zacarias, os primeiros cristãos
teriam lido e compreendido que quando o Messias voltar à terra como
Rei dos reis, Ele dirigirá todas as nações - Judeus e Gentios igualmente - para manter a Festa dos Tabernáculos, um dos sete. festivais
anuais que Deus ordenou que o Seu povo observasse.
Como Zacarias escreveu: “ E acontecerá que todos os que restarem
de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em
ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem
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a Festa das Cabanas.”( Zacarias 14:16). Então o profeta passa a nos
dizer que Deus vai interromper a chuva de qualquer nação que se
recusa a “manter” a Festa dos Tabernáculos (v. 17)! Isto, meus amigos,
ocorrerá durante o muito próximo governo de Jesus Cristo!
Cristo Está Muito Em Sério!
Parece que o verdadeiro Cristo da sua Bíblia está em sério quando Ele
ordena a obediência às leis de Deus? Sim! E “Jesus Cristo é o mesmo
ontem, e hoje, e eternamente.” (Hebreus 13: 8). Você está familiarizado com este aspecto bíblico de Jesus Cristo?
Reunindo-se com os cristãos originais em Corinto, notaria-se também que eles não estavam observando a ‘Easter’ [sexta feira santa].
Em vez disso, eles mantiveram a Páscoa e os Dias dos Pães Ázimos,
duas das observâncias anuais comandadas por Deus (1 Coríntios 5:
6-8). Depois de lembrá-los que Jesus Cristo foi sacrificado como nossa Páscoa, Paulo instruiu os cristãos em Corinto: “ Pelo que façamos
festa” (v. 8). Como todo o contexto de Paulo aqui envolve a Páscoa e os
Pães Ázimos, é óbvio que ele estava exortando estes cristãos gentios
a manterem a Festa dos Pães Ázimos - a Festa observada em ligacão
com, e ocorrendo logo após, a Páscoa!
Além disso, se nos reuníssemos regularmente com a igreja primitiva de Deus em Corinto, ouviríamos um dos anciãos lendo a primeira
carta de Paulo para eles, na qual ele escreveu: “Ficarei, porém, em
Éfeso até ao Pentecostes” (1 Coríntios 16: 8). ). Pentecostes? Talvez
você tenha pensado que o Pentecostes foi um evento único quando a
Igreja começou, quando Pedro pregou para uma grande multidão e
3.000 pessoas foram convertidas (Atos 2).
Não. O Pentecostes também foi um dos sete festivais anuais - listados em Levítico 23 - que os primeiros cristãos observaram. Estes
festivais apontam e nos ajudam a comemorar o grande Plano que
Deus está realizando aqui na terra. Sem observar estes verdadeiros
Dias bíblicos Sagrados - que Cristo e a Igreja primitiva observaram - a
maioria dos fiéis de hoje ficam em total ignorância sobre o Plano que
Deus está realizando entre a humanidade hoje! Nós preparamos um
livreto bem documentado que explica completamente estes festivais
dados por Deus e seu significado, intitulado Os Dias Sagrados: o Plano
Mestre de Deus. Por favor, escreva para sua cópia gratuita.
Com todas as informações acima em mente, deve ser óbvio que
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este mundo foi realmente perturbado por Satanás, o Diabo! Este
poderoso ser espiritual - o presente “deus” deste mundo - enganou a
maioria dos ministros professos, a maioria dos professores e educadores, e a vasta maioria das pessoas nesta terra de hoje! A palavra de
Deus deixa isso bem claro!
Portanto, podemos entender mais completamente porquê e como
este mundo se atirou “fora da pista” de muitas maneiras. Por seu sistema religioso - incluindo dezenas de falsas crenças e conceitos sobre
Deus e todo o seu Plano de salvação - seu sistema educacional, seu
sistema político e toda a estrutura deste mundo foi pervertida pelas
maquinações astutas de Satanás, o Diabo. O moderno “sistema” deste mundo é chamado “Babilônia” na sua Bíblia. É por isso que Deus
ordena a Seus verdadeiros santos: “Sai dela, povo meu, para que não
sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas
pragas.” (Apocalipse 18: 4). Portanto, devemos fazer exatamente isso
e perceber que há uma necessidade urgente dos “tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos
profetas, desde o princípio.” (Atos 3:21).
Educação No Mundo À Frente
Desde que Satanás o Diabo confundiu completamente a humanidade
em sua busca pela religião, não deveria ser uma grande surpresa que
ele também tenha confundido e desencaminhado as pessoas em sua
busca pela educação. Jesus Cristo disse: “Toda árvore que não dá bom
fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.” (Mateus 7: 19–20).
Os “frutos” - os resultados - da educação moderna são óbvios
demais para quem tem olhos para ver. A maioria dos historiadores percebem profundamente que a Alemanha era a nação “mais
educada” do mundo, pouco antes da Segunda Guerra Mundial.
Proporcionalmente, a Alemanha tinha mais homens e mulheres com
graus académicos e profissionais avançados do que qualquer nação na
face da terra! Mas foi o tipo errado de educação, que preparou milhões
de pessoas “educadas” para cair nas mentiras de Adolf Hitler e permitir que a sua nação “educada” participasse da tortura e do extermínio
de milhões de judeus e outros!
Esta educação - tantas vezes repetida, até certo ponto, mesmo em
nossa sociedade moderna - consiste principalmente em aprender
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sobre coisas materiais. Ela negligencia quase totalmente os aspectos
espirituais da vida. Ela negligencia quase totalmente o desenvolvimento do caráter - o ensino de valores corretos, de respeito pelos que
ocupam posições de autoridade e o próprio objetivo da vida humana.
Pois, de fato, os “grandes educadores” em nossas faculdades e instituições de ensino superior não conhecem estes valores ou este propósito
eles mesmos! Então, como se pode esperar que eles transmitam este
tipo de compreensão e conhecimento para os outros?
Portanto, os “frutos” do ensino superior na sociedade de hoje
envolvem muitas vezes taxas mais altas de suicídio, lares desfeitos, o
desenvolvimento de uma visão cínica e agnóstica de Deus e da Bíblia,
o colapso do respeito pelos pais, líderes e pelos outros em geral.
Certamente, um bom grau de informação técnica e materialista pode
ter sido comunicado. Mas a compreensão e os valores que fazem a
vida valer a pena são quase totalmente negligenciados!
Um Novo Sistema Educacional
Quando você lê as dezenas de passagens sobre o futuro governo de
Cristo, é óbvio que um sistema educacional totalmente diferente será
criado em breve em todo o mundo! A base deste sistema educacional
será o verdadeiro conhecimento de Deus e do seu modo de vida! A
“inteligência” moderna deste mundo pode zombar disto. Mas durante o Milênio, os professores espalharão conhecimento genuíno que
trará paz e alegria. Certamente os alunos aprenderão os “três R’s”
- leitura, escrita e aritmética. Eles também aprenderão ciência verdadeira - e devemos notar que muita da “ciência moderna” é correta e
extremamente útil. Mas eles também entenderão que por trás desta
criação magnífica e complexa está a “Mente Suprema” - o Deus que
é o Criador do céu e da terra e que nos criou com um propósito. Eles
aprenderão não apenas as leis físicas que dão ordem ao nosso mundo,
mas também as leis espirituais que regulam a felicidade e o bem-estar
dos humanos.
Muitas vezes é mais difícil não aprender mentiras e conceitos
errados do que aprender a verdade pura em primeiro lugar. Por isso,
pode levar uma ou duas gerações para ajudar as pessoas a compreender verdadeiramente o incrível e maravilhoso caminho de Deus
que afeta cada fase e faceta da vida. Como parte deste modo de vida,
as pessoas irão apreciar o tipo certo de música, arte e literatura. Não
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haverá cenas mais vis e pornográficas em qualquer entretenimento
que possa estar disponível.
Deus nos criou homem e mulher. Observe seu primeiro mandamento a Adão e Eva: “Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra,
e sujeitai-a” (Gênesis 1:28). Então Deus não é contra o sexo! Em vez
disso, Ele o criou como uma coisa maravilhosa e bela para atrair um
homem jovem e uma mulher e ajudar a solidificar seu relacionamento
no casamento e também, obviamente, trazer a geração de filhos. Pois
Deus é uma família - e quer que a família humana aprenda lições de
dar, compartilhar e servir, para depois servirmos em Sua Família por
toda a eternidade. Assim, durante o Milênio, não haverá nenhuma das
vis ênfases no sexo como algo meramente mecânico, além do amor
genuíno e da preocupação que flui no casamento. Em vez disso, cursos
inteiros podem ser oferecidos em “Como ter um casamento feliz”,
“Como criar filhos”, “Como organizar um orçamento familiar” e tópicos semelhantes de benefícios práticos.
Você pode estar pensando: “Isso parece antiquado”. Talvez isso
aconteça em nossas circunstâncias atuais. Mas o resultado deste
ensino puro, entretenimento puro e um modo de vida puro que permeia toda a nossa cultura serão famílias felizes, crianças felizes e uma
profundidade de alegria e paz - e até prosperidade financeira - além
do que a humanidade jamais conheceu.
Em toda a nossa sociedade atual, na América e em outros lugares,
constantemente vemos o espetáculo de políticos, empresários e outros líderes desonestos. Mas no Milênio, não haverá um “escândalo da
‘WorldCom’” ou um “escândalo da ‘Enron’”. As pessoas não serão aproveitadas por líderes corruptos no governo, nos negócios ou em nosso
corrupto sistema educacional. Antes, como vimos, Cristo estabelecerá
um Reino e decidirá com eqüidade em benefício dos humildes da terra!
Parte deste novo ensino também envolverá relações raciais.
Porque Deus ordenou ao Seu povo que fosse justo e equitativo para
com o “estranho” no antigo Israel - e quanto mais sob a Nova Aliança!
Deus disse ao seu povo em Israel: “ E, quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, entre
vós será o estrangeiro que peregrina convosco; amá-lo-eis como a vós
mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor,
vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no
peso, nem na medida.”(Levítico 19: 33-35). As “minorias” étnicas e
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raciais não serão mais oprimidas pela maioria em qualquer parte do
mundo sob o governo vindouro de Cristo!
A Verdadeira Educação Começa Em Casa
Quase todas as autoridades reconhecem que a educação deveria
começar no lar. No entanto, pouquíssimos pais, hoje, percebem esta
responsabilidade ou reservam tempo para realizá-la. Como o Deus da
Bíblia disse ao Seu povo no antigo Israel, “E estas palavras que hoje
te ordeno estarão no teu coração; e as intimarás a teus filhos e delas
falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te,
e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão
por testeiras entre os teus olhos.”(Deuteronômio 6: 6-8).
Assim, o Deus que nos dá vida e fôlego espera que os pais ensinem
seus filhos - desde a infância - um modo de vida correto. Esse caminho
é baseado em amar e honrar seu Criador. Baseia-se em amar e honrar
seus pais - que é o quinto dos Dez Mandamentos. Baseia-se em ensinar os seres humanos a respeitar adequadamente todo ser humano
feito à imagem de Deus. De fato, todo o panorama dos “estatutos” dados no Antigo Testamento tem a ver com justiça, equidade, bondade e
preocupação com os seres humanos. Isto é percebido muito pouco no
mundo de hoje.
Um dos principais obstáculos para os pais que ensinam seus filhos
em casa começou durante a Segunda Guerra Mundial. Pela primeira
vez, incontáveis milhões de mulheres começaram a trabalhar fora de
casa - e, como um todo, muitas nunca voltaram para casa! Assim, a mãe
moderna está sempre muito ocupada e exausta demais para passar
incontáveis horas trabalhando com seus filhos e filhas - ensinando-lhes
um modo de vida correto, ensinando-lhes o conhecimento básico da
fala correta e dos valores práticos aritméticos e gerais. Muitas vezes,
o dinheiro ganho por estas jovens mães que trabalham fora é principalmente consumido por impostos adicionais, despesas extras com
roupas, viagens, creches e outras necessidades associadas ao trabalho.
Então, muito pouco ou nada pode ser adicionado ao dinheiro “extra”
disponível para a família. Se houver algum “extra”, é gasto com frequência na aquisição de um segundo aparelho de televisão, um segundo
carro e coisas que, francamente, não contribuem para o bem geral da
família ou da sociedade no final. De fato, o tempo e o esforço retirados
do tremendo benefício de ser mãe em tempo integral não se comparam!
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Portanto, durante o Milênio, as mulheres serão verdadeiramente
“liberadas” para passar mais tempo em casa com seus próprios filhos.
Como no passado, e como em muitas culturas até hoje, as famílias
serão um pouco maiores - e, como resultado, as crianças serão mais
equilibradas ao interagirem com mais irmãos sob a orientação direta
dos pais. Haverá mais “hortas familiares”, onde vegetais e frutas são
criados. Talvez mais animais sejam comprados, como vacas, cabras
e cavalos, para que as crianças possam perceber de onde vem o leite!
Pode parecer estranho para algumas pessoas mais velhas, mas milhões de jovens de hoje têm dificuldade em se relacionar com o fato
de que o leite que bebem não vem de uma fábrica, mas é esguichado
para fora do úbere de uma vaca! Eu, pessoalmente, tive a experiencia
de pessoas mais jovens ficando literalmente desorientadas quando
perceberam de onde o seu leite realmente veio!
Certamente, todas as coisas citadas acima ajudarão as crianças a
entender que seus alimentos e roupas vêm do solo, e que o Criador que
guia o tempo está envolvido em tudo que comemos, vestimos e usamos.
Ser isolado da natureza - e da vida prática, como descrito acima
- produziu, de fato, milhões de jovens descontentes aos quais a vida
humana resultou barata, que pensam que professores e pais estão ali
para serem desprezados e não têm noção de Deus como o Criador de
tudo o que existe. Estes jovens, portanto, acabam se sentindo extremamente “vazios” depois de um tempo e é um fato - como indicado
anteriormente - que os jovens mais instruídos da sociedade de hoje
têm as maiores taxas de suicídio!
Apesar do sarcasmo e do cinismo que podem ser expressos pelos
“educadores” modernos em relação ao ensino dos modos corretos
de vida delineados acima, os “frutos” da educação moderna falam
por si mesmos.
Respeito Pelos Professores
Dentro do cenário de comunidades pacíficas e semi-rurais durante o
Milênio, haverá professores de alta qualidade. Estes professores serão
bem recompensados e altamente respeitados - totalmente diferentes
da sociedade perversa de hoje, onde os professores geralmente vivem
em quase pobreza e enfrentam inúmeros obstáculos para fazer seus
trabalhos, enquanto que os que abandonam a escola podem ganhar
milhões de dólares por berrar e gritar uma qualidade de “música”, ou
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para pular em um campo de jogo ou mesmo literalmente lutar uns
contra os outros. No mundo à frente, os valores da humanidade serão
totalmente alterados. As pessoas produzirão algo que valha a pena e
serão devidamente pagas por isso!
Sob o governo vindouro de Cristo, os professores de instituições
educacionais terão caráter destacado. A Bíblia revela esta abordagem
uma e outra vez. Os professores definirão exemplos que os alunos
apreciarão e desejarão seguir. No mundo à frente, os professores não
serão apenas pessoas de personalidade; eles compartilharão uma
verdadeira preocupação com os seus alunos, compartilhando suas
próprias vidas e tendo um interesse profundo na vida de seus alunos
de todas as formas úteis.
No entanto, eles não serão apenas “assistentes sociais” ou “babás”, como é tão comum hoje em dia. Os professores do mundo à
frente oferecerão um currículo exigente e estabelecerão altos padrões acadêmicos para dar aos alunos a genuína sensação de satisfação resultante do sucesso no trabalho verdadeiro. E desde que o
conhecimento que eles transmitem será prático - além de ser ensinado por indivíduos altamente respeitados - os alunos aprenderão
a apreciar o desafio à medida que crescem em verdadeiro conhecimento e compreensão.
Escolas e faculdades não serão mais “fábricas acadêmicas”, formando milhares de jovens educados apenas em informações técnicas.
Em vez disso, serão instituições educacionais de base comunitária
destinadas a promover o treinamento básico que já foi dado em casa
com relação a princípios corretos de vida, conhecimentos práticos e
informações técnicas com a compreensão de como usar esse conhecimento para realmente promover o bem-estar do mundo inteiro.
Durante o Milênio, os professores saberão que seus alunos são,
com raras exceções, bem treinados em casa por ambos os pais. Assim,
os professores estarão confiantes em desempenhar o papel de suplementar ao que os pais fizeram. Haverá estreita comunicação e cooperação entre pais e professores e entre professores e alunos. Escolas e
famílias apoiar-se-ão mutuamente no desenvolvimento de indivíduos
competentes e completos. Pois eles viverão numa sociedade baseada
nos princípios do Criador, que trará uma profundidade de paz, prosperidade e produtividade além de qualquer coisa que o homem já
tenha conhecido.
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Agricultura E Saúde
Durante o Milênio, toda a abordagem da agricultura e da saúde será
amplamente alterada da ênfase que vemos hoje em muitos “mega-agricultores” e agronegócios. Hoje, os lucros reinam supremos, em detrimento da qualidade dos alimentos e saúde. Mas no mundo à frente,
com Jesus Cristo vivo diretamente no comando, os agricultores terão
o que a Bíblia chama de “temor de Deus” para guiá-los. Eles estarão
dispostos - até ansiosos - a servir genuinamente seus semelhantes em
como produzem e distribuem produtos agrícolas.
Isto envolverá até mesmo a maneira como eles cuidam do solo. Em
nossos dias modernos, a mecanização acelerou a capacidade da humanidade de usar - e abusar - da Terra. Vastas áreas de desertos foram
transformadas em terras produtivas. Por causa do uso indevido do
nosso solo, vastas áreas da Terra também estão tornando-se deserto.
Isto ajudará a trazer as fomes vindouras profetizadas por Jesus Cristo
(Mateus 24: 7).
Sob o governo de Cristo, no entanto, os agricultores terão o cuidado de usar fertilizantes naturais e técnicas ecologicamente corretas
para garantir que o solo não seja drenado dos nutrientes que a natureza fornece em circunstâncias ótimas.
No mundo de hoje, a carne que comemos é muitas vezes uma
“sopa química” de hormônios e drogas projetada por cientistas para
acelerar o crescimento de animais e maximizar os lucros agrícolas.
Mas quando nós alimentamos drogas para ao nosso gado, acabamos
comendo essas drogas nós mesmos. Por mais de 20 anos - das décadas
de 1950 a 1970 - muitos fazendeiros americanos colocaram uma substância química chamada estilbestrol na ração do gado para melhorar
o crescimento de seus animais. Este produto químico, que em alguns
países foi dado a mulheres grávidas para evitar abortos espontâneos,
foi retirado do mercado depois de associado a um risco aumentado de
câncer - mas não até colocar centenas de milhões de pessoas em risco.
Outra tendência insalubre entre os agricultores conscientes dos
custos é a alimentação de animais mortos para animais vivos. Esta
prática faz com que a doença se espalhe perigosamente por todo o
rebanho. Uma doença encontrada em gado bovino, a encefalopatia
espongiforme bovina, pode se espalhar para os seres humanos como
a doença de Creutzfeldt-Jacob (também conhecida como “doença da
vaca louca”) quando uma pessoa come carne de uma vaca doente.
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Por que tais práticas?
Como em tantos outros aspectos da sociedade moderna, o motivo
é a ganância. Nossos empresários - e muitas vezes as autoridades que
deveriam orientá-los adequadamente - estão muito mais interessados
em ganhar mais dinheiro ou obter um “pagamento” do que em assegurar que a saúde de seus semelhantes seja melhor protegida!
Hoje, nos Estados Unidos, vemos vastas áreas sendo plantadas
para plantar milho porque alguns agricultores acreditam que podem
ganhar mais dinheiro vendendo-o para produzir etanol. Então eles
deixam suas colheitas de trigo diminuírem. Agora, o custo de um
alqueire de trigo subiu vertiginosamente, e o suprimento mundial de
trigo para fazer pão - e outros produtos - está em um nível mais baixo
de todos os tempos. No entanto, as populações em muitas áreas continuam a explodir, e o aumento de centenas de milhões de pessoas está
subsistindo em dietas de fome!
Professores De Alegria!
Subjacente a tudo o que descrevemos neste livreto, está a percepção inspirada de que a Família de Deus será a melhor instrutora do
Milênio. Essa família incluirá não só Deus e Jesus Cristo, mas também filhos e filhas nascidos do Espírito, que agora estão sendo treinados como “mestres” para o Milênio. Pois a Bíblia deixa claro que os
sacerdotes do antigo Israel eram - fora de casa - os professores primários dessa sociedade. E a sua Bíblia revela claramente que os verdadeiros cristãos, hoje, são chamados a ser “sacerdotes” - ou professores
do Milênio. A canção inspirada dos santos nos ajuda a entender nosso
objetivo final: “E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de
tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu
sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e
nação; e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes; e eles reinarão
sobre a terra.”(Apocalipse 5: 9-10). Assim, vemos que os verdadeiros
santos de Deus não serão apenas “reis” ajudando Cristo como Rei dos
reis (Apocalipse 19:16), mas também os mestres!
Estaremos ajudando Cristo a ajudar a reorganizar todo o sistema
dos governos, sistemas educacionais, sistemas judiciários, sistemas
sociais e sistemas religiosos deste mundo! Será uma tremenda oportunidade e desafio! Em toda esta terra, na volta de Cristo, literalmente
centenas de milhões de seres humanos serão livres de várias formas
28

O mundo à frente: como será
de escravidão e subjugação. O que é previsto para Israel é apenas um
“exemplo” do que acontecerá a todos naquele tempo. A palavra de
Deus declara: “Virão com choro, e com súplicas os levarei; guiá-los-ei
aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão;
porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito... Hão
de vir, e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor:
o trigo, e o mosto, e o azeite, e os cordeiros, e os bezerros; e a sua alma
será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes.”(Jeremias
31: 9, 12). Mais tarde, Deus diz ao seu povo: “Assim diz o Senhor:
Reprime a voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, porque
há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor; pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças, no derradeiro fim,
para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão
para o seu país.”(vv. 16-17).
Ainda mais tarde neste capítulo, Deus revela a base para todo o
caminho da vida e a alegria que virá ao mundo naquele tempo: “Eis
que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com
a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto
que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar
da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar
de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que
farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a
minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração; e eu
serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém
mais a seu próximo, nem alguém, a seu irmão, dizendo: Conhecei
ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor deles
até ao maior, diz o Senhor; porque perdoarei a sua maldade e
nunca mais me lembrarei dos seus pecados.”(vv. 31-34).
Os Dez Mandamentos - a magnífica lei espiritual que Deus deu
a Abraão e seus servos (Gênesis 26: 5) muito antes de ser codificada para Israel - revelam um modo de vida que permitirá que toda a
humanidade aprenda a amar e a servir a nosso Criador e tenha Sua
bênção divina e como verdadeiramente amar nossos semelhantes - alcançando assim uma profundidade sem precedentes de paz e alegria.
No Novo Testamento, Deus revelou através do Apóstolo João:
“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: 6).
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Os “vencedores” - os verdadeiros santos de Deus - são chamados a
ser “sacerdotes” de Deus e de Cristo e, obviamente, ajudarão Cristo a
introduzir o caminho correto da vida para o mundo inteiro.
Que futuro magnífico!
Pois todo ser humano na terra pode aguardar um tempo em que
os que ainda estão vivos serão ensinados diretamente pelos filhos e
filhas de Deus nascidos do Espírito, de maneira totalmente baseada
no amor e na preocupação que flui. É difícil para muitos acreditar genuinamente na palavra de Deus. Mas, para aqueles de nós que acreditamos, Deus nos diz: “E nós conhecemos e cremos no amor que Deus
nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus, e Deus,
nele.”(1 João 4:16).
Quando as pessoas estão literalmente “cercadas de amor” - quando são constantemente protegidas, guiadas e encorajadas por aqueles
que têm total preocupação com elas, a profundidade da felicidade e
a “paz de espírito que ultrapassa todo o entendimento” serão profundas. Esta é a forma de mundo que Deus está preparando! Esta é a
forma de governo que o Deus vivo quer que você e eu aprendamos, em
preparação para ajudar Jesus Cristo a realizar Seu governo Milenar.
No livro de Hebreus, Deus nos diz que o homem foi feito “um pouco menor do que os anjos” (Hebreus 2: 6-7). O escritor então continua, “Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés [do homem]. Ora,
visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja
sujeito. Mas, agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam
sujeitas”(v. 8). A indicação clara é que Deus pretende, em última análise, que os seres humanos sejam filhos cheios de Deus - tendo poder
total sobre o universo sob Deus e Cristo.
Em Sua última e completa oração, Jesus pediu ao Pai: “Eu não rogo
somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra,
hão de crer em mim; para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em
mim, e eu, em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste,
para que sejam um, como nós somos um.”(João 17: 20–22).
Se você ler estes versículos honestamente em seu contexto, é óbvio
que Cristo pretendia que Seus fiéis santos se tornassem “um” com o
Pai, assim como Ele e o Pai são um. Portanto, o futuro muito genuíno
para aqueles que realmente se disponibilizam e entregam suas vidas
a Deus é compartilhar todo o poder e glória da Família de Deus com
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O mundo à frente: como será
o Pai e Cristo por toda a eternidade! Juntos, os verdadeiros santos
ajudarão Cristo a governar, ensinar - curar e encorajar - e abençoar os
filhos e filhas dos homens em toda a terra.
Se o “fizermos”, seremos capazes de interagir constantemente não
apenas com Cristo e o Pai, mas com os incríveis “heróis” da Bíblia Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Elias, Eliseu, Davi. Pedro e Paulo,
Sara e Rute, e tantos outros. Como seres espirituais na verdadeira
“Família de Deus” - composta de Seu Espírito - seremos capazes de
servir, criar, planejar e realizar junto com estas magníficas personalidades sobre as quais lemos há tantos anos na palavra de Deus!
Porque a palavra de Deus nos diz que não teremos um relacionamento físico com Deus, como no Monte Sinai. “Mas”, como Deus
afirma, “Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à
Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a
Deus, o Juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados”(Hebreus 12: 22-23).
Nesse magnífico futuro, que em breve será estabelecido na vinda
de Cristo, seremos capazes de ter comunhão e amizade com os maiores líderes da Bíblia e muitos outros servos fiéis - os espíritos dos
homens justos aperfeiçoados agora e para sempre!
E nesse papel abençoado teremos a maravilhosa oportunidade de
compartilhar o próprio amor de Deus, a sabedoria de Deus e a preocupação crescente de Deus com aquelas pessoas que vivem através do
Milênio. Que Deus conceda isto para ser o seu futuro! Que Deus ajude
a todos nós a compreender o seu propósito verdadeiramente impressionante para as nossas vidas! E que Deus ajude cada um de nós a “em
totlidade” fazer a nossa parte na preparação para um lugar de amor e
serviço no verdadeiro mundo à frente!
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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
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Telefone: (905) 814-1094
Nova Zelândia
Caixa postal 2767
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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
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Telefone: (27) 58-622-1424
Reino Unido
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88-90 Hatton Garden
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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 melhor 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.
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Os Dias Santos: Plano Mestre de Deus
Qual Dia é o Sábado Cristão?

