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O QUE É O MELHOR PROFESSOR?

Quantas vezes a maioria de nós já ouviu os 
outros dizerem: “A experiência é o melhor 
professor”. Mas é isso? A experiência é 
certamente uma maneira de aprender, e 

para muitos é um professor certo. Isto ocorre porque 
a experiência é muitas vezes dolorosa e geralmente 
não queremos repetir o que é doloroso. No entanto, 
algumas pessoas parecem nunca aprender! Eles 
continuam repetindo os mesmos erros repetidas vezes. 
Você provavelmente conhece alguém assim.

E quanto a você? Você aprende com a experiência 
ou é alguém que “parece nunca aprender”? Se você é 
ou não, a questão permanece: a experiência é o melhor 
professor? Ou há um jeito melhor? Se assim for, o que 
é?

Há muitas maneiras de se queimar nesta vida. 
Você pode se queimar com um investimento ruim, 
um relacionamento ruim ou um movimento ruim. 
Algumas crianças literalmente se queimam quando 
brincam com fósforos, muitas vezes depois que lhes foi 
dito que não. Quantos adolescentes ou jovens adultos 
aprendem a dolorosa lição de que beber e dirigir é 
uma combinação ruim? Ou que drogas e cigarros 
levam a uma escravidão de longa duração na forma 
de vícios dolorosos e problemas de saúde? Todos nós 
nos queimamos de uma vez ou outra, mas existe uma 
maneira de limitar nossas dores? Felizmente existe! 
A crença em Deus não é tão popular quanto antes. A 
evolução darwinista o substituiu na mente de muitos 
e, se não há Deus, todo homem é deixado a si mesmo 
para determinar o certo do errado. As decisões trazem 
conseqüências positivas ou negativas. O que muitos 
não percebem é a relação entre suas decisões e as leis 
morais invisíveis. Como Moisés instruiu: “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”(Deuteronômio 
30:19).

Se Deus está caindo em popularidade, mais ainda 
é o livro que Ele inspirou. Embora a Bíblia ainda 
seja vista por muitos como contendo bons conselhos 
e consolo em tempos difíceis, ela não mais carrega 
consigo a mesma aura de autoridade que outrora 
possuía. E os Dez Mandamentos que ela contém 

são freqüentemente considerados as Dez Sugestões. 
Mas essa atitude, infelizmente, é por que muitos se 
queimam. Quando quebramos os mandamentos, eles 
nos quebram!

OS DEZ MANDAMENTOS PODEM ENTENDER-
NOS?

A maioria do mundo ocidental já ouviu falar 
dos Dez Mandamentos, mas quantos realmente 
sabem o que dizem? Aqueles que sabem o que dizem 
frequentemente escolhem com quais concordam - 
ou, em outras palavras, com quais não concordam. 
Ironicamente, alguns dos maiores negadores da 
necessidade de manter todos os dez são os mesmos 
que marcharam e protestaram quando os monumentos 

que os continham 
foram retirados de 
locais públicos! Eles 
provavelmente aceitam 
os comandos contra o 
assassinato, o adultério 
e desonrar os pais. Eles 
provavelmente concordam 
que não é bom adorar 
outros deuses, roubar ou 
cobiçar, pelo menos em 
princípio. Mas e quanto ao 
mandamento do sábado?

Recuando, deve-se perguntar: qual é o propósito 
dos Dez Mandamentos? Que conexão eles têm 
com a experiência e com o tipo de experiência do 
professor? Mais uma vez, a experiência é muitas vezes 
um professor doloroso. Então é o melhor? É fácil 
reconhecer que tomar uma má decisão financeira tem 
consequências. No entanto, a conexão entre experiência 
e decisões morais é frequentemente negligenciada.

Considere o sétimo mandamento: “Não cometerás 
adultério”. Quantos pensam que podem quebrar este 
mandamento e não se queimarem? Nosso mundo 
está cheio de corações partidos lares desfeitos, e 
machucados, crianças confusas devido à violação 
deste pequeno decreto. Toda esta dor poderia ser 
evitada se os indivíduos diligentemente obedecessem 

a este mandamento. Quantos indivíduos devem ser 
queimados por sua violação antes de chegarmos ao 
ponto? Quebrar este mandamento dói e prejudica todos 
os envolvidos - especialmente as crianças. O propósito 
do mandamento é nos dizer que não importa quão 
tentadora apareça, os resultados de agir sobre essa 
tentação não serão bons. Violar tal lei é uma decisão 
terrivelmente ruim.

Os mandamentos têm a intenção de nos ajudar 
a tomar boas decisões, mas eles não são apenas 
sobre “eu”. Eles são a base para qualquer sociedade 
harmoniosa. Violá-los cria confusão e desarmonia. 
Somente através do amor e da cooperação todos nós 
podemos ser felizes. Os primeiros quatro dos dez nos 
instruem a respeitar nosso Criador, e é aí que tudo 
começa.

Além de Deus, nenhuma autoridade humana 
individual, civil ou coletiva tem a capacidade de 
criar um código de conduta que traga harmonia à 
sociedade. Tudo o que temos a fazer é olhar ao nosso 
redor para reconhecer a realidade disso. Embora você 
possa guardar todos esses mandamentos, seu vizinho 
pode ficar com nove ou nenhum. As autoridades 
civis aplicam as regras, mas alguns de nós estamos 
totalmente satisfeitos com o trabalho que estão 
fazendo? Estas regras variam de jurisdição para 
jurisdição, assim como a aplicação delas.

Os últimos seis mandamentos nos dão a base para 
amar o próximo. Esta divisão em duas partes - amar a 
Deus e amar os semelhantes - é encontrada em Mateus 
22: 37–40.

NECESSITAMOS TODO O LIVRO

Então, por que não apenas ter os Dez 
Mandamentos e deixá-lo assim? Por que o resto da 
Bíblia?

Este livro notável revela como aplicar estes 
mandamentos e o propósito geral para a humanidade. E 
a Bíblia também explica os resultados da violação dos 
mandamentos, instruindo-nos assim de uma maneira 
melhor do que aprendendo pela experiência.

Os Provérbios da Bíblia destinam-se a dar 
conhecimento, compreensão e sabedoria (Provérbios 
1: 2-6). Eles são especialmente direcionados para os 

jovens, que são inexperientes na vida, e destinam-se a 
mostrar-lhes como evitar experiências dolorosas. Eles 
reconhecem que a tentação é um problema, mas depois 
explicam os resultados de cedê-la (Provérbios 5: 1-14).

A instrução está disponível, mas como estudantes 
devemos aceitar e internalizar essa instrução. O 
problema não é com o professor, mas com o aluno! 
Receber instruções de alguém mais sábio e mais 
experiente é o melhor professor e, desta forma, a 
experiência pode ser um bom professor.

Grande parte da Bíblia é histórica e revela os 
resultados de seguir o caminho que parece certo 
para um homem, mas o resultado final de fazer o 
que parece certo, em oposição à direção de Deus, 
é a morte (Provérbios 14:12). Algumas pessoas se 
opõem à violência encontrada em algumas histórias da 
Bíblia, como no livro de Juízes. Este livro narra o que 
aconteceu quando a nação de Israel rejeitou a Deus 
e seguiu o caminho das nações ao seu redor. Esses 
caminhos devem ter sido muito atraentes para eles, mas 
as conseqüências foram desastrosas e dolorosas.

Estes relatos históricos bíblicos nos ensinam, 
através da experiência de outros, como tomar decisões 
sábias. A dor, mágoa e o sofrimento deles não precisam 
ser nossos, se estudarmos, internalizarmos e aplicarmos 
em nossas próprias vidas as lições registradas para 
nosso benefício. Como nos diz em 1 Coríntios 10:11: 
“Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão 
escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os 
fins dos séculos.”

Ouvir Aquele que nos criou é a melhor maneira 
de aprender. Aprender com os exemplos dos outros, 
aprendendo com suas experiências dolorosas, 
também é um bom professor. Aprender com nossas 
próprias experiências, embora por vezes eficaz, não 
é o melhor professor! Para aprender mais sobre o 
modo de vida que Deus oferece a você, uma vida 
bem menos dolorosa, você pode encomendar o nosso 
livreto intitulado Os Dez Mandamentos. Este recurso 
mostra em detalhes qual é a intenção de Deus para a 
humanidade e por que todos os dez mandamentos de 
Deus devem ser mantidos.
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A profecia bíblica deixa claro que virão 
tempos muito difíceis pela frente - mas 
também mostra claramente que existe um 
belo mundo de esperança e alegria que 
segue!

Às vezes nos esforçamos para entender 
como ajudar nossos filhos a permanecer 
no caminho certo. Este artigo, o primeiro 
de dois, ajuda os pais a identificar as 
armadilhas que podemos sucumbir tão 
facilmente.

HAVERÁ 
GUERRA NOS 

CÉUS?

A     maioria das pessoas aceita a expectativa 
de vida média como um indicador 
comum da saúde geral de um país. Na 
maior parte do mundo antigo, a vida era 

curta - especialmente nas cidades. A esperança média 
de vida no Império Romano foi de cerca de 25 anos. 
Avancemos para o século XX, onde as melhorias 
em saneamento, remédios e nutrição aumentaram 
a expectativa de vida para 50 anos em muitos 
países desenvolvidos - como o Canadá. Em 2011, 
esse número chegou a 81 (“Expectativa de vida”, 
conferenceboard.ca).

Hoje, no Canadá, o número de pessoas de 65 
anos ou mais excede as de 14 anos de idade. De 
acordo com o National Post, “o ‘StatCan’ disse que 
os números mais recentes foram impulsionados por 
uma tendência que se consolidou em 2011 e continuou 

a acelerar - o envelhecimento dos ‘baby boomers’… 
‘Baby boomers’ agora representam 30 por cento dos 
idosos demográficos, a agência disse ”(McQuigge, 
Michelle,“ idosos canadenses superam em número as 
crianças pela primeira vez na história registrada, diz 
‘StatsCan’, ”NationalPost.com, 29 de setembro de 
2015).

A crescente população de ‘baby boomers’ 
sobrecarrega o sistema de pensão canadense. A idade 
de elegibilidade para a Segurança da Velhice (OEA) 
e o Plano de Pensão do Canadá (CPP) é de 65 anos, 
apenas um ano mais jovem do que a média de vida no 
Canadá, quando o plano foi introduzido pela primeira 
vez. Desde então, a expectativa de vida média 
aumentou em quase 20 anos.

O número crescente de idosos em nossa sociedade 
- um grupo chamado de “Coroa de honra” na Bíblia 
- contribuiu enormemente para o país, e muitos ainda 
estão empregados. Infelizmente, porém, muitos os 
consideram um fardo para a sociedade.

FINALIZANDO A

 “LACUNA DE GERAÇÃO”

Estudos mostram que as gerações mais jovens consideram cada vez 
mais que os idosos são um “fardo para a sociedade”. Isso é verdade? 

O que a palavra de Deus revela?

Winston Gosse

Estudos mostram gerações mais jovens 
cada vez mais a considerar os idosos 
como um “Fardo para a sociedade”. Isso é 
verdade? o que a palavra de Deus revela?

Embora a maior parte do nosso mundo 
esteja perdida em confusão, sua Bíblia revela 
um claro fim de
eventos que levarão até ao regresso de Jesus 
Cristo. Aqui estão doze eventos principais 
prestes a impactar sua vida!

PREÁRE-SE PARA HEREDAR A TERRA!17

A ELEVAÇÃO NOTÁVEL DO OESTE23

SERÁ O ESPAÇO O FINAL CAMPO DE BATALHA?37

PERGUNTAS E RESPOSTAS22
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ATITUDES SOBRE OS IDOSOS

Existe discriminação em relação aos idosos, 
muitas vezes referida como ‘ageism’? O que alguns 
chamam de “lacuna de geração” reforça esta noção? 
Em um artigo de 2014 no site ‘o.canada.com’, David 
Yates pergunta: “O que você pensa quando falamos 
de idosos? Você pensa em alguém que é rico em 
experiência de vida, talvez um avô, trabalhando duro 
na comunidade para compartilhar sua experiência e 
sabedoria com as gerações mais jovens? Você pensa 
em um homem ou mulher pobre e indefeso, isolado 
e incapaz de sair de casa? ”(“ Envelhecer no Canadá: 
quão bem estamos tratando nossos idosos? ”13 de junho 
de 2014).

Ele prossegue ilustrando a gravidade do problema 
(ênfase nossa):

Um relatório de 2013 sobre o preconceito 
etário da IFA e Revera ilustra… 63 por cento 
dos idosos com 66 anos ou mais disseram ter 
sido tratados de forma diferente devido à sua 
idade, enquanto um terço de todos os inquiridos 
admitiram ter tratado alguém de forma diferente 
devido à idade. Entre os entrevistados das 
Gerações X e Y, o número foi de 43 e 42 por cento, 
respectivamente. Mais de um em cada cinco 
entrevistados, além disso, disseram acreditar que 
os canadenses mais velhos eram um fardo para a 
sociedade.

Yates aponta para Greg Shaw, chefe da Federação 
Internacional do Envelhecimento, que diz que 
tal discriminação injustificada contra os idosos é 
generalizada no Canadá - algo que Shaw espera 
combater ao juntar os jovens e os idosos em atividades 
compartilhadas.

Crescendo em Toronto no final dos anos 1950, 
lembro-me da maioria dos jovens mostrando respeito 
aos idosos. No transporte público, muitos demonstraram 
respeito por estar de pé e oferecer um assento para os 
idosos; era apenas considerado como algo a ser feito 
- uma maneira simples, mas significativa, de honrar a 
“Coroa de honra”. Lamentavelmente, essa tradição é 

menos comum agora.

PERSPECTIVA BÍBLICA

Que valor Deus dá aos idosos? Qual será o 
papel dos idosos no futuro e que parte eles deveriam 
desempenhar agora? Os membros mais antigos da 
nossa sociedade ainda são um recurso valioso? Eles 
ainda podem ser contribuintes em nossa sociedade?

A palavra de Deus dá entendimento. Provérbios 
16:31 ensina: “Coroa de honra são as cãs, achando-se 
elas no caminho da justiça.” A Bíblia claramente instrui 
as pessoas a terem grande respeito pelos abençoados 
com muitos anos: “Diante das cãs te levantarás, e 
honrarás a face do velho ... ”(Levítico 19:32).

A Bíblia também ensina os idosos a dar bons 
exemplos para os jovens. O apóstolo Paulo disse a 
um ministro, sob sua instrução, que ensinasse “Os 
velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos 
na fé, no amor e na paciência.  As mulheres idosas, 
semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como 
convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito 
vinho, mestras no bem,  para que ensinem as mulheres 
novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a 
amarem seus filhos”(Tito 2: 2–4) . Os idosos devem ser 
respeitados, estimados e honrados, porque a “multidão 
dos anos ensine a sabedoria” (Jó 32: 7).

A palavra de Deus também instrui que a idade 
traz grandes bênçãos para aqueles que se esforçaram 
para passar seus anos caminhando em Seus caminhos: 
“O justo florescerá como a palmeira; crescerá como 
o cedro no Líbano.  Os que estão plantados na Casa 
do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus.  Na 
velhice ainda darão frutos; serão viçosos e florescentes 
”(Salmo 92: 12–14).

O que é frequentemente chamado de “lacuna 
de geração” refere-se a diferenças de opinião e 
preferências que parecem existir entre uma geração 
e outra, envolvendo muitas vezes aspectos da vida, 
como estilos de roupas, música e entretenimento, e o 
uso da tecnologia. A geração anterior é vista como um 
grupo cujo tempo passou, para ser suplantado por uma 
geração mais nova e “melhorada”.

As boas novas do Reino de Deus, no entanto, 
é que Jesus Cristo está regressando a este mundo 

para estabelecer o governo de Deus e uma sociedade 
verdadeiramente justa na terra - uma mensagem que 
fala de um tempo em que os anciãos e jovens viverão 
juntos sem tal “Lacuna”

A profecia nos diz que chegará uma época em que 
o mundo olhará para Jerusalém como um exemplo 
de muitas maneiras - inclusive no que diz respeito ao 
relacionamento entre os jovens e os idosos: “ Assim 
diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio 
de Jerusalém; e Jerusalém chamar-se-á a cidade de 
verdade, e o monte do Senhordos Exércitos, monte de 
santidade.  Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda 
nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, 
levando cada um na mão o seu bordão, por causa da 
sua muita idade.  E as ruas da cidade se encherão de 
meninos e meninas, que nelas brincarão. (Zacarias 8: 
3–5).

Deus reunirá todas as gerações em atividades 
compartilhadas. Naquela época, os idosos do Canadá - e 

de todas as nações - não temem se misturar e se associar 
com os jovens, e os jovens mostrarão honra à “Coroa de 
honra”.

Em um comentário de O Mundo de Amanhã, escrito 
há vários anos pelo falecido Charles Knowlton, ele fala 
de um futuro em que a “lacuna da geração” não existirá 
mais: “Sim, velhos e jovens se misturam com amor e 
respeito mútuos. Finalmente, o abismo será preenchido 
e haverá harmonia entre pessoas de todas as idades 
”(“ Um Mundo Melhor Está Chegando ”, Mundo de 
Amanhã, setembro a outubro de 2011). Esse tempo está 
mais perto do que quando ele escreveu pela primeira 
vez.

Houve um tempo em que os idosos eram altamente 
respeitados, respeitados e consultados, mas agora são 
negligenciados por uma sociedade que deseja “seguir 
em frente”. No entanto, o atual estado de coisas será 
mudado para sempre quando O Deus Todo Poderoso 
estabelecer Seu governo nesta terra.
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ASObras 
DE SUAS MÃOS

Wallace G. Smith

Todos os relatos e imagens que recebemos 
dos landers lunares, dos rovers de Marte, 
dos orbitadores jovianos, das sondas 
espaciais e de todos os outros exploradores 

robóticos do nosso cantinho do universo transmitiram 
a mesma mensagem: é uma desordem por aí. Todos 
os planetas e luas que exploramos até agora com 
nossas espaçonaves e rovers parecem bastante 
inóspitos. Todo planeta menos um, isto é: esTe mundo 
maravilhoso que chamamos de Terra.

Vamos levar algum tempo para apreciar o lar 
cósmico que nosso Criador misericordioso estabeleceu 
para nós.

É fácil considerar nosso planeta e sua adequação 
como garantida - afinal de contas, é tudo o que a 
maioria de nós realmente sabemos! Mas um breve 
passeio ao redor do nosso sistema solar e dos outros 
planetas que giram em suas órbitas ao redor do 
sol pode nos ajudar a apreciá-lo mais plenamente, 
apresentando-nos um grande contraste.

UM PASSEIO DE NOSSOS INÓSPITOS 
VIZINHOS 

O mais próximo do sol é o pequeno planeta 
que chamamos de Mercúrio, e não é o lar para a 
humanidade. Você não podia respirar em Mercúrio, 
já que quase não tem atmosfera alguma. E mesmo se 
você pudesse, você não gostaria de ficar por muito 
tempo: no lado voltado para o sol, a temperatura é tão 
alta quanto 800 ° F, enquanto no lado oposto ao sol é 
tão baixo quanto negativo a 280 °. F!

Mais longe do sol, mas ainda mais perto que 
a Terra, está o planeta Vênus. Coberto de nuvens e 
aproximadamente do mesmo tamanho que a Terra, 
você pode se sentir tentado a pensar que Vênus 
poderia ser semelhante à Terra. Mas você estaria 
errado! Coberta de uma atmosfera opressivamente 
espessa de dióxido de carbono, a pressão do ar na 
superfície é forte o suficiente para esmagar um 
submarino nuclear. E com uma temperatura de 
superfície ainda mais quente que a de Mercury - mais 
de 250 ° C - a humanidade não seria bem-vinda nessa 
paisagem sombria e infernal.

CASA, DOCE (CÓSMICA CASA)!

as de oscilações extremas hostis à vida. Acredita-se 
que a presença de uma grande lua ajuda a estabilizar a 
inclinação do nosso planeta para que experimentemos 
estações e climas equilibrados.

Uma lista tão curta é apenas o começo! Nosso 
planeta não está apenas em uma zona de “Cachinhos 
Dourados” ao redor do Sol - ele também está em uma 
rara zona de “Cachinhos Dourados” em nossa vasta 
galáxia. A Terra existe em uma parte relativamente 
segura do espaço, sem estrelas magnetares destruindo 
vida ou outros perigos cósmicos por perto, o que 
acabaria com toda a vida em um instante. A Terra possui 
uma abundância de substâncias químicas benéficas 

O planeta Marte promete temperaturas mais bem-
vindas - se você tem uma idéia muito solta de “bem-
vindo”! Em seu equador, a temperatura de Marte pode 
ser bastante hospitaleira durante o dia - até 70 ° C - 
mas você vai querer mais do que um cobertor à noite, 
quando cai para 100 ° F abaixo de zero. E enquanto 
você está ocupado congelando até à morte, não planeje 
respirar, já que a atmosfera é 100 vezes mais fina que a 
da Terra. Assim como todas as fotos que recebemos de 
nossos veículos em Marte indicariam, este é um planeta 
morto e não há lugar para a humanidade. Este planeta 
que o homem  espera colonizar um dia é um terreno 
baldio.

Como se isso não fosse ruim o suficiente, os 
planetas mais longe do que Marte oferecem ainda 
menos oportunidades para um feriado! Todos eles são 
“gigantes gasosos” - vastos planetas que representam 
principalmente nuvens de gases tóxicos em cobertores 
sufocantes que os tornam absolutamente inóspitos 
para a sobrevivência humana. O majestoso Saturno 
e seus anéis surpreendentes podem fazer uma visão 
maravilhosa em um telescópio, mas não seria tão 
maravilhoso morar lá!

Sim, em nosso sistema solar, parece que não 
há lugar hospitaleiro para a humanidade viver, em 
absoluto, exceto por um: a nossa bela Terra.

UMA JÓIA CÓSMICA RARA

E é, de fato, um lugar lindo! Nosso planeta azul 
e verde, repleto de vida, destaca-se de todos os outros 
lugares conhecidos no universo como um lar perfeito 
para a humanidade. E isto só é verdade devido a 
algumas condições muito bem ajustadas que apontam 
para um Deus que nos ama e cuida de nós.

Em seu livro ‘Rare Earth’: Por que a vida complexa 
é incomum no universo, o geólogo e paleontólogo Peter 
Ward e o astrobiólogo Donald Brownlee destacam 
os muitos, mas muitos fatores que tornam a Terra um 
lugar incrivelmente raro no universo. Por exemplo, 
nossa distância do sol é o ideal para tornar possível 
a água líquida - tão essencial à vida - na superfície. 
Combinado com a nossa distância especial do sol, a 
mistura percentual de águas oceânicas e superfície 
terrestre ajuda a moderar as temperaturas, mantendo-

A foto da Terra da Voyager como um pouco 
perceptível “Pálido, ponto azul” no espaço, quase 

quatro bilhões de milhas de distancia.
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para a vida - não apenas água e oxigênio, mas também 
vários metais e outras substâncias. Somos abençoados 
com um “aspirador de pó” cósmico em nosso sistema 
solar: o planeta gigante Júpiter, com seu enorme campo 
gravitacional que “limpa” nossa região de destroços 
que poderiam atingir a Terra e devastá-la. Cientistas 
como Ward e Brownlee reuniram muitos fatores que 
tornam a própria existência da Terra - tão perfeitamente 
situada para a vida - um evento extremamente raro no 
universo. De formas aparentemente intermináveis, o 
nosso planeta parece ter sido projetado com formas de 
vida como as nossas em mente. 

O PONTO FOCAL DO PLANO DE DEUS PARA O 
UNIVERSO!

E não é de admirar, pois a Terra foi projetada com 
a gente em mente! Sob inspiração divina, o profeta 
Isaías descreveu o Deus que criou o nosso mundo, “que 
formou a terra e a fez; ele a estabeleceu, não a criou 
vazia, mas a formou para que fosse habitada” (Isaías 
45:18). 

A humanidade é o pináculo da criação de Deus e o 
foco do Seu plano para criar uma Família divina para 
herdar todas as coisas! (Veja nosso artigo “Prepare-se 
para herdar a Terra!”, Começando na página 22.) E isso 
sempre desempenhará um papel importante no plano 
de Deus, mesmo que a glorificada Família de Deus se 
espalhe pelo universo. Pois a palavra de Deus promete 
que, depois que Seu plano de salvação estiver completo 

e a criação purificada e limpa do pecado, Deus 
estabelecerá “novos céus e nova terra, em que habita a 
justiça” (2 Pedro 3: 10–13).

O célebre cientista Carl Sagan refletiu sobre uma 
fotografia tirada pela sonda espacial Voyager 1 quando 
estava a cerca de 3,7 bilhões de quilômetros da Terra. 
A imagem fazia parte de um único mosaico de seis dos 
oito planetas do sistema solar - um “Retrato de Família” 
único e notável de nossa coleção local de mundos, 
na qual cada planeta aparece como um minúsculo 
ponto de luz fraca na escuridão do mundo do espaço. 
Comentando sobre o solitário “ponto azul pálido” 
que a Terra representava lá na vasta escuridão, Sagan 
escreveu: “Nossas posturas, nossa auto-importância 
imaginada, a ilusão de que temos uma posição 
privilegiada no universo, são desafiadas por este ponto 
de vista. Luz pálida. Nosso planeta é um ponto solitário 
na grande envolvendo escuridão cósmica. Em nossa 
obscuridade - em toda esta vastidão - não há indício de 
que a ajuda virá de outro lugar para nos salvar de nós 
mesmos ”(Pale Blue Dot, p. 7).

O pensamento é humilhante, mas 
fundamentalmente falho também. Pois quando 
consideramos o Grande Deus que criou aquele ponto 
azul pálido - esse raro e belo oásis, criado pela mão de 
um Criador que tem grandes planos para seus habitantes 
- então há mais do que uma “sugestão de ajuda”. a 
certeza de um Deus que nos ama.

De fato, não há lugar como o lar. Roderick C. Meredith 
(1930-2017)

Seu estilo de vida será absolutamente destruído 
nos próximos anos. Este artigo explica como 
e porquê!

Eventos verdadeiramente surpreendentes 
estão próximos no nosso mundo - especialmente para 
os povos americanos e ingleses descendentes. Que 
Deus ajude todos vocês que lêem isto a acordar! 
Depois de uns 65 anos no Trabalho de Deus, devo lhe 
dar esta advertência solene enquanto ainda posso.

Muitos zombarão e encontrarão desculpas para 
ignorar ou menosprezar o que estou prestes a lhes 
dizer. Mas - como diz o velho ditado - “a prova está 
no pudim”. Pois você não terá que esperar muito para 
ver estes eventos chocantes começarem a acontecer. 
De fato, alguns deles já estão em andamento!

PRINCIPAIS 
EVENTOS

MUITO
PRÓXIMOS

Em 2015, cinco advogados liberais na Suprema 
Corte dos Estados Unidos impuseram “casamento” 
entre pessoas do mesmo sexo em todos os estados do 
país - criando um “direito” constitucional por decreto 
judicial! Homens “casando” homens. Mulheres 
“casando” mulheres. Nossa cultura cada vez mais 
confusa e perversa continua a celebrar esta reviravolta 
da moralidade tradicional de longa data como uma 
“vitória”, e a imprensa por “direitos” semelhantes se 
espalha para mais e mais países em todo o mundo.

O que estas pessoas, presas em suas perversões, 
estão deixando de reconhecer é que o Criador e Autor 
do casamento genuíno está sendo totalmente ignorado 
e Sua Palavra difamada por esta rebelião contra uma 
instituição venerável que Ele mesmo estabeleceu! 
Então, o Deus Todo-Poderoso realmente fará algo 
sobre o “casamento” entre pessoas do mesmo sexo? 

Embora a maior parte do nosso mundo esteja perdida em confusão, sua Bíblia 
revela eventos claros do fim do tempo que levarão ao regresso de Jesus Cristo. 

Aqui estão doze eventos importantes para impactar sua vida!
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O que acontecerá com nossos povos por causa do 
nosso contínuo assassinato de milhões de bebês 
em gestação? O que vamos enfrentar por causa 
do aumento da fornicação, com milhões de casais 
“vivendo juntos” como se não fosse grande coisa? 
O que será da nossa sociedade ao ver o colapso das 
famílias tradicionais e a ascensão do hedonismo em 
todas as suas formas? Qual será o resultado de toda a 
abordagem obstinada, hedonista e sem Deus de nossos 
povos?

Agora vou lhes dar uma breve e sucinta lista de 
vários dos principais eventos proféticos que estão por 
vir. Muitos outros eventos podem ser adicionados 
a esta lista. Mas estes acontecimentos proféticos 
estão entre aqueles que nós do Mundo de Amanhã  
já advertimos há anos - até mesmo por décadas. 
Considere, como explicarei mais tarde, que a prova 
bíblica referente a estes eventos profetizados ficou 
bastante clara em muitos artigos da revista do Mundo 
de Amanhã e em muitos de nossos livretos proféticos 
- todos gratuitos no pedido. Mas você precisa de uma 
visão geral sobre o que está à frente para ajudá-lo a 
saber o que “assistir” em eventos mundiais em breve e 
para inspirar suas orações ao Deus Todo-Poderoso.

Então, o que está prestes a acontecer?

DOZE EVENTOS CHAVE MUITO PRÓXIMOS

Primeiro, a espiral descendente da América 
continuará até que a nação seja destruída. Claro, 
haverá pequenos altos e baixos ao longo do caminho. 
Mas, a menos que os americanos se arrependam, o 
Deus do céu vai “quebrar” o orgulho e poder de sua 
nação - certamente incluindo o poder financeiro que 
tornou possível o “sonho americano”, que tantos em 
todo o mundo têm admirado.

Segundo, o poder militar das nações de língua 
inglesa será cada vez mais enfraquecido e finalmente 
será destruído. Juntos, os Estados Unidos e a Grã-
Bretanha conquistaram a Primeira Guerra Mundial, 
a Segunda Guerra Mundial e vários outros conflitos 
notáveis. Mas, a menos que nos arrependamos, o 
caminho é para baixo e fora de agora em diante! A 
menos que nos arrependamos, nunca mais ganharemos 
uma guerra significativa. Antes de começar a sorrir, 

basta “assistir” por mais alguns anos e ver isto 
acontecer.

Terceiro, uma combinação de poderosos 
desastres “naturais” continuará, com ferocidade 
crescente, a enfraquecer e destruir o poder das nações 
descendentes de anglo-saxões-célticos. Pois o Deus 
Todo-Poderoso controla o tempo. Há muito tempo, 
Deus alertou nossos antepassados: “ Além disso, 
retive de vós a chuva, faltando ainda três meses para 
a ceifa; e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra 
cidade não fiz chover; sobre um campo choveu, mas o 
outro, sobre o qual não choveu, se secou.  E andaram 
errantes duas ou três cidades, indo a outra cidade, para 
beberem água, mas não se saciaram; contudo, não vos 
convertestes a mim, disse o Senhor.” (Amós 4: 7–8).

Quarto, por causa das crises acima, os países 
americanos e descendentes de britânicos logo 
enfrentarão fome e seca cada vez maiores. Com 
cada vez mais pessoas desempregadas, incapazes 
de suportar o aumento do preço de alimentos e água 
escassos, haverá um aumento chocante no número 

de famílias famintas. Não espere apenas “tumultos 
de trabalho” à frente, mas também “ devassidão de 
alimentos” e agitação civil maciça como resultado!

Quinto, epidemias de doenças irão ocorrer cada 
vez mais! Doenças sexualmente transmissíveis, 
como AIDS, sífilis, gonorreia e herpes, vão liderar 
o caminho por causa dos estilos de vida e modos 
ateus de nossas nações. O Deus Eterno não permitirá 
que nossas práticas podres continuem sem que as 
penalidades de tal devassidão se tornem cada vez 
mais predominantes. Deus não é ridicularizado!

Em sexto lugar, a soberania das nações de 
língua inglesa será terrivelmente enfraquecida e até 
superada por imigrantes cujos valores se opõem à 
herança de seus países de acolhimento. Por causa da 
pressão política, e também da pressão social causada 
pelo tráfico de drogas e outros crimes no norte 
do México, os EUA podem esperar que a terrível 
violência na fronteira sul continue e se intensifique - 
com o aumento de milhares de pessoas espancadas, 
mutiladas, estupradas e assassinadas!

Em sétimo lugar, em um fenômeno 
anteriormente confinado principalmente à Europa, os 
radicais islâmicos começarão a se afirmar nos EUA 
como nunca antes, exigindo que suas leis muçulmanas 
sejam autorizadas a governar cidadãos americanos. 

Preste atenção a um aumento da intimidação - tanto 
pela “correção política” quanto pela violência - dos 
governos locais, se estes extremistas não conseguirem 
o que querem.

Oitavo, a China não será a grande potência do 
século XXI. Sob o risco de aumentar os problemas 
financeiros e sociais, a influência chinesa diminuirá 
e um “Império Europeu” liderado pelos alemães se 
destacará nos assuntos mundiais. Um rompimento 
da atual estrutura da União Européia, e o fim ou 
colapso do euro, serão seguidos pela poderosa união 
de dez nações na Europa - liderada por um “homem 
forte” muito carismático. Este homem forte será o 
profetizado “Besta”. ”Descrito em Apocalipse 17 e 
18. Este será o reavivamento final do histórico Sacro 
Império Romano, que dominou a Europa por séculos. 
Ela se tornará a entidade humana mais poderosa de 
toda a Terra (ver Apocalipse 13).

Nono, hoje, a maioria dos observadores vê uma 
Igreja Católica Romana modernizada e confusa, 
ferida por escândalos de pedofilia e outras práticas 
imorais. Ao contrário de muitas expectativas, a 
profecia revela que uma igreja romana revigorada, 
unificada e poderosa surgirá como uma influência 
líder mundial nos próximos anos. Perto do final desta 
era, o líder daquela igreja parecerá operar milagres. 
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As Escrituras descrevem este homem como alguém 
que literalmente “até fogo faz descer do céu à terra, à 
vista dos homens” (Apocalipse 13:13). Este líder e sua 
igreja, trabalhando em conjunto com o ressuscitado 
Sacro Império Romano, perseguirão o verdadeiro 
povo de Deus, como aconteceu na Idade das Trevas 
(Apocalipse 17: 6).

Décimo, temerosos do poder deste renascimento 
político-religioso do antigo Império Romano, um 
grupo de estados árabes no Oriente Médio e Norte 
da África formará uma aliança, liderada por um 
governante descrito nas Escrituras como o “rei 
do sul”. (Daniel 11: 40-45) Este rei e suas forças 
irão provocar ou atacar o próximo Poder das Feras 
da Europa. Sua ação irá precipitar uma perigosa 
guerra no Oriente Médio que acabará com a ameaça 
crescente do Islã.

Décimo primeiro, Deus irá, mais do que nunca, 
literalmente “abalar” os povos americanos e britânicos 
com terremotos. Descrevendo os eventos do fim 
dos tempos, Jesus Cristo profetizou: “e haverá, em 
vários lugares, grandes terremotos” (Lucas 21:11). 
Os cínicos às vezes dizem que não vêem nenhum 
aumento estatisticamente significativo no número 
ou na gravidade dos terremotos recentes - mas com 
a crescente população mundial, é inegável que 
milhões a mais estão sendo afetados do que nunca. 
E estes terremotos estão realmente aumentando, 
apesar do que dizem os escarnecedores. Não são 
apenas os estudantes da Bíblia que notaram o grande 
aumento de fortes terremotos nos últimos anos, do 
Haiti e do Chile no Hemisfério Ocidental, ao Japão, 
Sumatra, Christchurch, Itália e outros no Hemisfério 
Oriental. O grande Deus - que controla não apenas 
o clima, mas toda a Sua criação - afirma: “Ainda 
uma vez comoverei, não só a terra, senão também 
o céu”(Hebreus 12:26). Que tipo de “tremor” será 
necessário para acordar a maioria das pessoas? 
Milhares crescentes dos povos americanos e 
descendentes de britânicos estão começando a 
“desprezar” a lei de Deus e Seus estatutos - todo o 
caminho da vida na Bíblia. Então, exatamente como 
profetizado, o Deus Todo Poderoso está agora mesmo 
começando a aumentar Sua intervenção para nos 
“sacudir” aos nossos sentidos!

Décima segunda, finalmente, o verdadeiro Jesus 
Cristo - o Cristo da Bíblia - regressará a esta terra 
como Rei dos reis (Apocalipse 11:15). De forma 
chocante, porque as nações deste mundo estão tão 
completamente enganadas, centenas de milhões de 
pessoas iradas literalmente lutarão contra o próprio 
Jesus Cristo - como se Ele fosse algum invasor 
alienígena do espaço - quando Ele regressar ao planeta 
Terra para restaurar a paz e a sanidade neste mundo 
confuso (Apocalipse 17:14)!

No final desta era, a maior parte da humanidade 
terá se tornado terrivelmente confundida por Satanás, 
o Diabo, e abraçará todo tipo de perversão - como 
vemos no movimento “transgênero” de hoje - junto 
com más práticas religiosas envolvendo blasfêmias 
contra o verdadeiro Deus. , até ao ponto da adoração 
demoníaca. Incontáveis milhões de pessoas enganadas 
irão “amaldiçoar a Deus” quando Ele derramar Suas 
pragas na tentativa de humilhá-las e acordá-las: “Eles 
blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas 
dores e feridas e não se arrependeram de suas ações” 
(Apocalipse 16:11)

ORA POR ENTENDIMENTO!

Meus amigos, as bases para um grande número 
destes eventos impressionantes já estão sendo 
estabelecidos - agora! Nos próximos anos de sua 
vida, você verá estes eventos se unindo. Lembre-
se, a menos que nós nos EUA e na Grã-Bretanha e 
outras nações israelitas modernas genuinamente nos 
arrependamos e comecemos a servir e obedecer ao 
Deus Criador - o Deus da Bíblia - nossas vidas nunca 
serão as mesmas.

Os leitores de longa data desta revista estão 
cientes de que eu geralmente não falo disto tão 
claramente e tão vívido com vocês leitores ao 
descrever os eventos horripilantes que estão por 
vir. Mas, quando vemos nossos próprios povos se 
tornando tão frenéticos, excitados e indignos em sua 
rebelião contra o verdadeiro Deus - cada vez mais 
desfilados em nossos jornais, que parecem celebrar a 
crescente confusão sexual e a perversão do casamento 
tradicional - eu sinto que é minha responsabilidade 
dada por Deus para ajudá-los a perceber, mais do que 

nunca, onde tudo isto está levando.
Caro assinante, por favor, entenda isto! 

Deus Todo-Poderoso não é impressionado nem 
intimidado pelos homens e mulheres cegos e 
confusos da Suprema Corte dos EUA e de nossas 
legislaturas estaduais e nacionais. Ele também não 
é desafiado por nenhum ser humano insignificante 
ou grupo de humanos. O verdadeiro Deus da 
Bíblia declara: “Eu sou Deus, e não há outro Deus, 
não há outro semelhante a mim;  que anuncio o fim 
desde o princípio e, desde a antiguidade, as coisas que 
ainda não sucederam; que digo: o meu conselho será 
firme, e farei toda a minha vontade’”(Isaías 46: 9–10).

Então, você precisa entender por que estes 
terríveis eventos ocorrerão em breve. Mais uma vez, 
nossas revistas, livretos e sites nos últimos anos 
fizeram o melhor para deixar tudo claro. Mas para 
aqueles de vocês que são novos assinantes ou que 
“sintonizaram” recentemente, considerem: Nós, na 
América e outras nações descendentes de britânicos, 
tivemos todas as oportunidades de estudar e entender 
a revelação inspirada de Deus - a Bíblia Sagrada. Mas 
nós obviamente rejeitamos o Deus da Bíblia. Nós, 
com efeito, “jogamos fora” os Dez Mandamentos 
como um guia para a vida cristã. Estamos cada vez 
mais proibindo até mesmo o uso das palavras “Deus” 
ou “Jesus Cristo” em muitas de nossas reuniões 
públicas.

Isto é absolutamente surpreendente quando 
você considera que, ao longo dos últimos 200 anos 
ou mais, tais expressões de respeito pelo Todo 
Poderoso quase sempre foram incluídas! Enquanto 
isto, muitos dos nossos líderes “cristãos” professos 
participam de várias conferências “inter-religiosas” ou 
reuniões religiosas onde a adoração de Buda ou Allah 
está incluída junto com a adoração de sua versão 
falsificada de Jesus Cristo! A maioria dos cristãos 
professos parece não ter consciência ou profundo 
respeito pelos poderosos ensinamentos do verdadeiro 
Jesus Cristo da Bíblia, que disse, entre muitas outras 
afirmações: “E por que me chamais Senhor, Senhor, e 
não fazeis o que eu digo? ”(Lucas 6:46).

O verdadeiro cristianismo não é apenas uma 
“opção” entre muitas religiões igualmente válidas. 

É a única verdade que apenas explica as verdadeiras 
leis, a origem e o propósito da vida e como alcançar 
esse propósito impressionante. Mas, novamente, 
Satanás, o Diabo, fez um trabalho magistral ao 
enganar totalmente o mundo inteiro. O apóstolo 
Paulo foi inspirado a descrever Satanás como “ o 
deus deste século” (2 Coríntios 4: 4), e o “o príncipe 
das potestades do ar, do espírito que, agora, opera 
nos filhos da desobediência” (Efésios 2: 2). O amado 
apóstolo João o descreveu como “o diabo e Satanás, 
que engana todo o mundo” (Apocalipse 12: 9).

Se Deus está abrindo a sua mente - talvez através 
deste mesmo Trabalho - então você precisa se preparar 
para “provar” as coisas que eu estou dizendo agora, de 
um jeito ou de outro. Pois se eu estiver correto, você 
e seus entes queridos estão prestes a experimentar 
os eventos mais horríveis e traumáticos de toda a 
história da humanidade! Como Jesus Cristo declarou: 
“naqueles dias, haverá uma aflição tal, qual nunca 
houve desde o princípio da criação, que Deus criou, 
até agora, nem jamais haverá” (Marcos 13:19).

Em algum lugar nesta terra, o Deus Todo-
Poderoso tem uma Igreja verdadeira com ministros 
verdadeiros que lhe ensinarão a Verdade genuína. 
Cabe a você “buscar” Deus e descobrir com cuidado e 
provar onde Deus está trabalhando.

ORE POR CORAGEM

Meus amigos, se você estudar cuidadosamente 
o pano de fundo do livro de Ezequiel em dicionários 
bíblicos e outros recursos, descobrirá que foi escrito 
sobre 593–571 aC. Você também descobrirá que a 
antiga “Casa de Israel” foi levada para o cativeiro 
assírio por volta de 721 aC - bem mais de 100 anos 
antes do livro de Ezequiel ser escrito! No entanto, 
ao longo do livro de Ezequiel, Deus descreve várias 
vezes as punições que Ele planeja trazer à “Casa de 
Israel”. Sua advertência, como Ele claramente explica, 
não foi apenas para a “Casa de Judá” (o povo judeu 
de hoje). que era então uma nação separada de Israel 
(Ezequiel 3: 1, 17; 4: 1-6; 5: 4).

Estudando Ezequiel cuidadosamente, é muito 
evidente que a maioria dos eventos proféticos 
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que Deus está descrevendo são eventos futuros, 
que ocorrerão perto do “tempo do fim”, quando 
os modernos descendentes do antigo Israel serão 
novamente levados em cativeiro. Se você estudar nosso 
livreto de abrir os olhos, os Estados Unidos e a Grã 
Bretanha em profecia, você pode provar para si mesmo 
que os povos anglo-saxões / celtas - nos EUA, no Reino 
Unido, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia e na 
África do Sul , assim como os povos amantes da paz 
do noroeste da Europa - realmente são os descendentes 
das chamadas “Dez Tribos Perdidas” de Israel. Com 
esse conhecimento, você verá que dezenas de grandes 
profecias do fim dos tempos estão falando diretamente 
aos descendentes modernos do antigo Israel, pois esta é 
uma grande “chave” para se compreender as profecias 
do fim dos tempos. E estas profecias estão começando a 
se concretizar agora - diante dos nossos olhos!

Em Ezequiel 33, Deus afirma que Ele estabeleceu 
um “vigia” para advertir a Israel o que fazer no tempo 
do fim. Nós do Mundo de Amanhã fazemos parte da 
Obra do Cristo vivo, cumprindo a responsabilidade 
deste “vigia” do fim dos tempos! Entendemos que, 
para a maioria das pessoas, a mensagem que pregamos 
será apenas uma “testemunha” e não será recebida 
calorosamente. No entanto, o fato de você estar lendo 
este artigo significa que é muito provável que Deus 
esteja chamando você agora para entender e responder 
a esta mensagem! Se você estiver sinceramente 
interessado em aprender e compreender os verdadeiros 
acontecimentos proféticos que estão próximos a 
acontecer, por favor, solicite - e genuinamente estude, 
junto com a Bíblia - nossos livretos gratuitos, Os 
Estados Unidos e a Grã-Bretanha em profecia, quatorze 
sinais anunciando o regresso de Cristo, a besta do 
Apocalipse, o Oriente Médio em profecia, revelação: 
o mistério revelado! e quem ou o que é o Anticristo? 
Para solicitar suas cópias gratuitas, entre em contato 
com o Escritório Regional mais próximo de você 
(listado na página 4 desta revista) ou visite nosso site, 
TomorrowsWorld.org, para encomendar os livretos ou 
lê-los on-line.

Nós neste trabalho sinceramente queremos ser 
de serviço para você. Você pode descobrir - se você 
sinceramente quiser - que estamos comprometidos 

em realizar a “Grande Comissão” de Jesus Cristo 
de uma maneira poderosa. Percebemos que isto 
significa que podemos precisar desistir de nossas vidas 
“confortáveis” no mundo. Porque nós poderosamente 
pregamos a Verdade de Deus, sabemos que nossos 
próprios amigos e familiares podem até vir a nos odiar 
por proclamar uma mensagem que não é popular. 
No entanto, porque temos o “temor de Deus” e 
porque genuinamente sabemos que Ele pretende que 
preguemos uma mensagem que a maioria das pessoas 
em nossa sociedade “cega” não aceitará no final desta 
era confusa, estamos dispostos a fazer isto - porque 
sabemos que Deus nos mandou fazer-lo!

Então, por seu próprio bem, por favor escreva para 
estes livretos gratuitos e os outros materiais listados 
acima, e prove por si mesmo o que estamos dizendo 
é verdade! Então, peça a Deus pela fé e coragem para 
agir sobre a Verdade. Deixe-me assegurar-lhe que, ao 
longo dos próximos anos da sua vida, os doze eventos 
que mencionei acima se intensificarão de maneira muito 
mais poderosa do que a maioria das pessoas hoje podem 
até começar a perceber. Estes eventos que mudam o 
mundo terão um efeito enorme sobre o chamado “modo 
de vida americano”. Eles terão um efeito enorme sobre 
nossos leitores que vivem no Canadá, na Inglaterra, 
na Austrália, na Nova Zelândia e em outros lugares do 
mundo de língua inglesa. eventualmente envolvendo 
todo o globo! Então, você precisa pedir a Deus pela 
compreensão e coragem para realmente provar a si 
mesmo a Verdade que está agora livremente disponível 
de seu Criador. Estes eventos profetizados em breve 
irão literalmente “sacudir” milhares de pessoas nos seus 
sentidos - e eu espero de oração que vocês estejam entre 
aqueles a quem Deus chama antes que estes eventos do 
fim dos tempos tragam destruição em nossos povos.

Que Deus conceda a você o entendimento e a 
humildade de agir de acordo com o que escrevi aqui - e 
se renda ao Deus da Bíblia. Nós, nesta Obra do Cristo 
vivo, somos, de fato, “vigias” de Deus para avisá-lo 
- antecipadamente - o que está para acontecer. Estes 
próximos eventos que descrevi são muito reais, e eles 
vão mudar a sua vida para sempre. Que Deus o ajude a 
agir de acordo com a Sua verdade antes que seja tarde 
demais!

PREPARE-SE PARA HERDAR 
A TERRA!

Jesus disse que os mansos herdarão a terra, 
mas milhões acreditam que eles viverão no céu 
para sempre depois de morrerem. Que diz a 
sua Bíblia realmente?

Milhões - talvez bilhões - acreditam que a 
felicidade do céu é a recompensa dos salvos. Esta 
crença é compartilhada não apenas por muitos que se 
chamam cristãos, mas também por membros de muitas 
outras religiões ao redor do mundo.

Os cristãos acreditam nas palavras de Jesus 
Cristo. Jesus deu alguns de Seus ensinamentos mais 
básicos e fundamentais no que é comumente chamado 
de “Sermão da Montanha” (Mateus 5–7). Como ele 
começou seu ensino? “Bem-aventurados os pobres 
de espírito, porque deles é o Reino dos céus;  bem-
aventurados os que choram, porque eles serão 
consolados;  bem-aventurados os mansos, porque eles 
herdarão a terra”(Mateus 5: 3–5).

Observe com cuidado. Jesus disse que os pobres de 

espírito iriam para o céu, enquanto os mansos herdariam 
a terra? Não! Ele disse que os pobres em espírito seriam 
abençoados com o reino dos céus. O Reino do Céu virá 
à terra quando Cristo voltar! É quando os salvos serão 
ressuscitados e herdarão o Reino.

Jesus nos ensinou a orar: “Venha o teu reino” 
(Mateus 6:10). Ele estava nos pedindo para orar 
por algo que já está aqui? Se o Reino está aqui, por 
que o mundo experimentou tais horrores como as 
duas grandes Guerras Mundiais do século passado, 
bem como os terríveis genocídios realizados contra 
armênios, judeus, cambojanos e muitos outros? Ainda 
hoje, a paz continua a nos evadir. Como Mikhail 
Gorbachev, ex-presidente da União Soviética, disse 
recentemente, “tudo parece que o mundo está se 
preparando para a guerra” (Time.com, 26 de janeiro 
de 2017). Sim, o mundo precisa que o Reino de Deus 
venha!

Cristo ensinou que haveria uma Grande Tribulação 
antes que o Seu Reino viesse. Quão severa seria esta 
tribulação? Ele disse: “se aqueles dias não fossem 

Richard F. Ames

Embora muitos acreditem que eles passarão a 
eternidade no céu após a morte deles, a verdade sobre 

o plano de Deus para o nosso futuro é muito mais 
inspirador do que isso. Agora é a hora de se preparar!
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abreviados, nenhuma carne se salvaria” (Mateus 
24:22). Felizmente, Cristo prometeu intervir, e por Sua 
Segunda Vinda pôs um fim aos esforços da humanidade 
para destruir a terra. Se você está observando 
cuidadosamente os eventos mundiais, percebe que, a 
menos que Deus intervenha, as tendências militares 
atuais levariam ao total cosmocídio - a aniquilação da 
humanidade. Desde que a primeira bomba atômica foi 
explodida sobre Hiroshima em 1945, os seres humanos 
tiveram o poder de se destruir com uma facilidade 
nunca antes conhecida na história. E a tecnologia 
se tornou mais poderosa desde então! Deixadas a si 
mesmas, as nações em guerra acabariam se destruindo. 
Recentemente, em 26 de janeiro, o Boletim de 
Cientistas Atômicos moveu o ponteiro dos minutos do 
famoso “Relógio do Apocalipse” 30 segundos à frente, 
indicando sua opinião de que o mundo está a apenas 
dois minutos e meio da meia-noite - significando a 
destruição total. da humanidade.

 Claramente, o Reino de Deus ainda não está aqui! 
Jesus Cristo ainda não está exercendo Seu governo 
sobre toda a terra, ou não haveria o caos e a devastação 
que vemos agora. Cristo deve regressar para salvar 
todas as nações - espiritualmente e fisicamente.

Felizmente, Ele virá em breve para salvar o mundo 
fisicamente. E Ele tem um plano para a salvação 
espiritual da humanidade. Ele revela esse plano 
através dos Dias Sagrados, que Jesus e os Apóstolos 
observaram - e que eles ensinaram aos primeiros 
cristãos a observar. A maioria dos cristãos professos 
sabem que o primeiro passo neste plano para salvar a 
humanidade é a redenção que Deus dá aos pecadores 
arrependidos, através do sangue de Jesus Cristo. 
Mas muitos não percebem que Jesus e os Apóstolos 
comemoraram Seu sacrifício e Sua redenção da 
humanidade, observando a Páscoa do Novo Testamento, 
com pão sem fermento e vinho. 

Cristo e os apóstolos mantiveram este memorial 
anual e instruíram os cristãos a fazer o mesmo.

Observe como o apóstolo Paulo enfatizou o 
sacrifício de Jesus: “Porque Cristo, nossa páscoa, foi 
sacrificado por nós” (1 Coríntios 5: 7). No versículo 
seguinte, Paulo diz aos gentios que celebrem a festa 
- a Festa dos Pães Ázimos. Você pode achar estes 
termos incomuns, mas para aqueles que querem seguir 

Jesus Cristo, eles são vitais - e cheios de esperança 
e encorajamento! Jesus nunca guardou o Natal e a 
‘Easter’, nem os apóstolos ou os cristãos que eles 
ensinaram. Desde o início, os cristãos mantiveram os 
festivais bíblicos, seguindo o exemplo do próprio Jesus. 
Para saber mais sobre os verdadeiros festivais bíblicos 
que retratam os passos do plano de salvação de Deus 
para a humanidade, solicite sua cópia gratuita de nosso 
livreto informativo, Os Dias Santos: o Plano Mestre de 
Deus.

ONDE ESTÁ O REINO?

O apóstolo João explicou que Deus chamou Seus 
servos e os redimiu “de toda tribo, e língua, e povo, 
e nação” (Apocalipse 5: 9). Qual será o seu destino? 
Eles irão para o céu por toda a eternidade? O apóstolo 
João explica no verso seguinte: “e para o nosso Deus 
os fizeste reis e sacerdotes; e eles reinarão sobre a 
terra”(Apocalipse 5:10).

Deus não se ofereceu para nos salvar para que 
pudéssemos ficar à toa em êxtase no céu. Ele nos chama 
para nos tornarmos reis e sacerdotes, que ajudarão a 
Jesus Cristo - o Rei dos reis - a estabelecer uma paz 
duradoura na terra. É por isto que Jesus disse que os 
humildes - aqueles que humildemente seguem Jesus 

em vez de sua própria vontade própria - herdarão a 
terra. Quando oramos “Venha o teu Reino”, estamos 
orando pela vinda daquele Reino que trará a paz a toda 
a humanidade, e no qual os cristãos fiéis servirão ao seu 
amado Salvador, Jesus Cristo, como reis e sacerdotes 
sob Sua direção.

Ao longo dos anos, alguns ensinaram que a igreja, 
na terra, é o Reino. Outros acreditam que o Reino está 
em seu coração. No entanto, o Reino de Deus é um 
reino literal, cujo Rei será Jesus Cristo!

O que exatamente é um reino? Todo reino tem 
quatro elementos básicos: um governante, um território, 
leis e assuntos. Mas como isto se aplica ao Reino de 
Deus?

Quem é o governante do Reino de Deus? A 
Bíblia responde a esta pergunta em muitos lugares. 
Observe o que o apóstolo João escreveu: “E vi o céu 
aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado 
sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja 
com justiça.  E os seus olhos eram como chama de 
fogo; e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e 
tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele 
mesmo”(Apocalipse 19: 11-12).

Jesus Cristo, usando muitas coroas, regressará à 
terra como seu Rei conquistador!

Aqui está outra descrição da aparição de Jesus em 
Sua Segunda Vinda: “E estava vestido de uma veste 
salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a 
Palavra de Deus.  E seguiam-no os exércitos que há no 
céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco 
e puro.  E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir 
com ela as nações; e ele as regerá com vara de ferro e 
ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da 
ira do Deus Todo-Poderoso.  E na veste e na sua coxa 
tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos 
Senhores”(Apocalipse 19: 13–16).

Sim, o Governante do vindouro Reino de Deus 
será o próprio Jesus Cristo! Você está orando: “ venha 
o Seu Reino “? Você está ansiosamente antecipando 
o regresso de Jesus a esta terra? O apóstolo João 
certamente estava. João concluiu o penúltimo verso de 
sua Bíblia com sua oração e fervorosa esperança: “Ora, 
vem, Senhor Jesus!” (Apocalipse 22:20).

Quando Jesus Cristo vier, o seu território será toda 
a terra! E seus súditos serão todos da humanidade. As 

Escrituras descrevem que o mundo inteiro aprenderá o 
caminho para a paz. As pessoas virão para adorar seu 
rei todos os anos em Jerusalém. Toda a terra aprenderá 
a observar os mesmos Dias Sagrados bíblicos que Jesus 
e os Apóstolos observaram. “ 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 a Festa das 
Cabanas” (Zacarias 14:16).

Todas as nações da terra adorarão o Rei e 
celebrarão a Festa dos Tabernáculos. Muitos não 
percebem que os Dias Sagrados ainda estão cheios de 
significado para os cristãos de hoje. A Igreja do Novo 
Testamento foi fundada no dia da Festa de Pentecostes, 
embora muitos hoje tenham esquecido que o 
Pentecostes é um dos Dias Sagrados bíblicos que Deus 
deu ao Seu povo. No livro de Atos, lemos que uma 
multidão de pessoas estava reunida para observar a festa 
de Pentecostes quando os apóstolos pregaram para eles 
e converteram milhares. As pessoas se reuniram para 
observar o dia porque foi ordenado na Bíblia! Como 
a Bíblia de Estudo da NVI declara: “O Pentecostes 
também é chamado de Festa das Semanas (Dt 16:10), 
a Festa da Colheita (Êx 23:16) e o dia das primícias 
(Núm 28:26)” (p. 1,645) . Os verdadeiros cristãos hoje 
entendem que a Festa de Pentecostes comemora aquele 
estágio no plano de salvação de Deus quando Ele 
chama as “primícias” para a salvação nesta era presente, 
preparando-as para governar sob Cristo no Milênio.

O QUE É O “EVANGELHO”?

Jesus Cristo, o Messias, veio pregando uma 
mensagem que muitos podem pensar que sabem, mas 
que surpreendentemente poucos realmente entendem. 
O que Jesus pregou? “O tempo está cumprido, e o 
Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no 
evangelho” (Marcos 1:15). Jesus ensinou que era hora 
de parar de pecar, crer em Sua mensagem e preparar-se 
para o vindouro Reino de Deus.

Você se arrependeu? “arrepender” significa 
reconhecer que você pecou - transgrediu os Dez 
Mandamentos, a lei de Deus. Significa não apenas 
expressar tristeza e repugnância pelo seu pecado, 
mas odiar tanto esse pecado que você se afasta dele 



20  O Mundo DE AMANHÃ  |  2017 OMundoDEAMANHÃ.org a.org 2017    O Mundo DE AMANHÃ            21

PREPARE-SE PARA HERDAR A TERRA!PREPARE-SE PARA HERDAR A TERRA!

e começa a viver uma nova vida sem esse pecado. O 
arrependimento significa que você se compromete 
- com a ajuda de Deus - a mudar sua vida. O que 
é pecado? João escreveu: “Qualquer que pratica o 
pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é 
iniquidade” (1 João 3: 4). Como outra tradução coloca, 
“o pecado é a transgressão da lei” (v. 4, KJV).

Você não pode acreditar no evangelho a menos que 
você o entenda! Muitos que dizem acreditar em Jesus 
Cristo não acreditam, de fato, ou agem sobre o que 
Ele pregou. Jesus perguntou: “E por que me chamais 
Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?” (Lucas 
6:46). Se você é verdadeiramente um cristão, você fará 
o que Jesus ordenou. Se você realmente se tornar um 
cristão, você não aceitará Jesus de maneira abstrata 
como um “Salvador” a quem você não obedece, mas 
como seu Senhor e Mestre a quem você se esforça para 
obedecer, com a ajuda do Espírito Santo. Como Paulo 
escreveu: “Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo 
do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de 
Deus, e que não sois de vós mesmos?  Porque fostes 
comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no 
vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a 
Deus”(1 Coríntios 6: 19-20,).

O verdadeiro cristianismo é um modo de vida. 
Uma vez que você se arrepende, crê no evangelho e 
dedica sua vida a Jesus Cristo através do batismo, Ele 
pode viver em você através do Espírito Santo. Então, 
você pode crescer como cristão e transformar sua vida 
de uma vida de egoísmo em serviço e amor para com 
Deus e seus semelhantes. Aqueles a quem Deus está 
chamando hoje não estão sendo chamados meramente 
para sua própria salvação; Ele está chamando-os para 
se prepararem para servir em Seu Reino vindouro 
como reis e sacerdotes, como vimos anteriormente. Sua 
primeira oportunidade de governar virá no Milênio - o 
período de mil anos descrito em sua Bíblia, quando 
Jesus governará uma terra curada. Como João escreveu: 
“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).

DE ONDE CRISTO REINARÁ?

De onde Jesus reinará na terra? Ele reinará de 
Jerusalém. Ele diz: “Voltarei para Sião e habitarei no 
meio de Jerusalém” (Zacarias 8: 3). De fato, quando Ele 
reinar, Jerusalém terá outro nome. O último versículo 
do livro de Ezequiel afirma que “o nome da cidade 
desde aquele dia será: O Senhor Está Ali” (Ezequiel 
48:35). Em hebraico, esse nome é Yahweh Shama. De 
lá, Ele governará o Seu Reino: “ E o Senhor será rei 
sobre toda a terra” (Zacarias 14: 9).

Quando Cristo voltar para governar a terra, Ele e os 
santos glorificados governarão sobre as nações - sobre 
os seres humanos físicos. Cristo ensinará às nações o 
caminho da vida que produz a paz. Os cristãos de hoje 
- ressuscitados como seres espirituais (as “primícias”) - 
governarão sob Sua direção, como os reis e sacerdotes 
que governarão cidades e nações (ver Lucas 19:17; 
Apocalipse 2:26). Esses reis e sacerdotes educarão o 
mundo sobre a verdade de Deus. Observe esta escritura 
inspiradora, descrevendo aqueles que serão ensinados 
sobre os caminhos de Deus durante o Milênio: “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”(Isaías 30:20). Você poderia ser um desses 
professores. E o que os santos glorificados - os reis e 
os sacerdotes - ensinarão? “ 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” (v. 21).

No Milênio, os professores ensinam a lei de Deus. 
O profeta Isaías nos dá uma antecipação inspiradora 
do que virá. “ E acontecerá, nos últimos dias, que 
se firmará o monte da Casa do Senhor no cume 
dos montes e se exalçará por cima dos outeiros; e 
concorrerão a ele todas as nações.  E virão muitos povos 
e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa 
do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne 
aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas; 
porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra 
do Senhor”(Isaías 2: 2–3).

As leis muitas vezes contraditórias e injustas da 
humanidade não serão mais. As leis de Deus serão 
ensinadas e administradas de Jerusalém. E os dez 
mandamentos são a base dessas leis. Lembre-se, 
Jesus disse: “Se queres, porém, entrar na vida, guarda 

os mandamentos” - então Ele listou vários dos Dez 
Mandamentos (Mateus 19:17). Além disso, em seu 
“Sermão da Montanha” Jesus realmente ampliou os Dez 
Mandamentos Ele os tornou mais abrangentes e mais 
vinculantes, porque os cristãos precisam observar os 
Dez Mandamentos no espírito, não apenas na letra!

Qual será o efeito do governo de Deus nesta 
terra? “E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e 
repreenderá a muitos povos; e estes converterão as suas 
espadas em enxadões e as suas lanças, em foices; não 
levantará espada nação contra nação, nem aprenderão 
mais a guerrear”(Isaías 2: 4).

Quando Cristo voltar, Ele irá reeducar o mundo 
inteiro para o caminho da paz. “A vaca e a ursa pastarão 
juntas, e seus filhos juntos se deitarão; e o leão comerá 
palha como o boi.  E brincará a criança de peito sobre a 
toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova 
do basilisco.  Não se fará mal nem dano algum em todo 
o monte da minha santidade, porque a terra se encherá 
do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o 
mar”(Isaías 11: 7–9).

No Mundo de Amanhã, todas as nações conhecerão 
o verdadeiro Deus do céu e da terra - o Deus de 
sua Bíblia - e Ele abençoará aqueles que guardam 
Seus mandamentos, como sempre fez. Observe esta 
passagem inspiradora do livro de Deuteronômio, 
descrevendo as bênçãos que advêm quando 
obedecemos à lei de Deus. “E guarda os mandamentos 
do Senhor, teu Deus, para o temeres e andares nos 
seus caminhos.  Porque o Senhor, teu Deus, te mete 
numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e 
de abismos, que saem dos vales e das montanhas;  terra 
de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras; terra 
de oliveiras, abundante de azeite e mel;  terra em que 
comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela; terra 
cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás 
o cobre.  Quando, pois, tiveres comido e fores farto, 
louvarás ao Senhor, teu Deus, pela boa terra que te 
deu”(Deuteronômio 8: 6–10).

SEU FUTURO GLORIOSO

Você pode visualizar sua parte em ensinar as 
nações a observar os mandamentos de Deus e a ajudar 

todas as pessoas a viverem a vida abundante que 
Deus promete a elas? Se você está entre os “mansos” 
- alguém que busca a vontade de Deus em vez de sua 
própria vontade - Deus pode usar você para ensinar os 
outros os Seus caminhos.

Nosso planeta, ainda hoje, se destaca como uma 
jóia na vastidão do espaço. Mas está chegando o tempo 
em que Deus purificará a terra com fogo e a renovará, 
antes que o céu venha à Terra (2 Pedro 3: 10–13). 
Como o apóstolo João escreveu: “E eu, João, vi a 
Santa Cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do 
céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu 
marido.  E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis 
aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com 
eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus 
estará com eles e será o seu Deus.  E Deus limpará de 
seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem 
pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras 
coisas são passadas. E o que estava assentado sobre 
o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas” 
(Apocalipse 21: 2–5).

Você pode ter uma parte nesse futuro incrível. Deus 
chama Seus filhos de herdeiros e “co-herdeiros com 
Cristo” em Romanos 8:17. Como herdeiros de Deus, 
os cristãos fiéis não apenas herdarão a terra - herdarão 
o universo. Nós lemos: “Aquele que nem mesmo a seu 
próprio Filho poupou, antes, o entregou por todos nós, 
como nos não dará também com ele todas as coisas?” 
(Romanos 8:32). Além disso: “Todas as coisas lhe 
sujeitaste debaixo dos pés” [os pés da humanidade] 
(Hebreus 2: 8).

Nestes dois últimos versos, a expressão grega 
traduzida como “todas as coisas” é ‘ta panta’, que 
literalmente significa “o todo” - em outras palavras, 
tudo o que é visto e não visto. Sim, os cristãos fiéis 
eventualmente herdarão todo o universo! Hoje, muitos 
de nós sonhamos em viajar para os confins da galáxia 
e nos maravilhar com a beleza das estrelas, nebulosas 
e outras características inspiradoras e belas de nosso 
universo. Está chegando a hora em que os cristãos fiéis 
de hoje poderão viajar pelo universo à velocidade de 
um pensamento!

Sim, Deus quer que você herde a terra - e mais! 
Como Ele nos diz: “Quem vencer herdará todas as 
coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho” 
(Apocalipse 21: 7). Que Deus nos ajude a todos 
a buscar a Ele e a Seu Reino, para que em breve 
possamos herdar a terra, o universo e todas as coisas!
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
Pergunta: O que o apóstolo João quis dizer quando 
avisou que “muitos anticristos vieram”? O que é um 
anticristo?
Resposta: Para entender o termo “anticristo” - 
que é encontrado apenas em 1 João e 2 João - é 
útil examinar as escrituras que usam o termo. A 
frase “muitos anticristos” ocorre em 1 João 2:18: 
“Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que 
vem o anticristo, também agora muitos se têm feito 
anticristos; por onde conhecemos que é já a última 
hora”.

A palavra anticristo neste versículo significa 
“contra Cristo” ou “em vez de Cristo”, ou se refere 
a um falso Cristo que “se opõe” ao verdadeiro 
Cristo (Dicionário Expositivo de Vine). O apóstolo 
João advertiu que muitos oponentes do verdadeiro 
Cristo e Sua mensagem já haviam chegado. Alguns 
se infiltraram na verdadeira Igreja de Deus. João 
continuou: “Saíram de nós, mas não eram de nós; 
porque, se fossem de nós, ficariam conosco; mas isto 
é para que se manifestasse que não são todos 
de nós”(v. 19). John continua confirmando isso, 
fornecendo mais detalhes.

UM ENGANADOR E UM ANTICRISTO

Observe o que João escreveu na epístola seguinte: 
“Porque já muitos enganadores entraram no mundo, 
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em 
carne. Este tal é o enganador e o anticristo”(2 João 
7). Aqui, João descreve um anticristo como um 
enganador. Durante o ministério dos apóstolos, surgiu 
uma proliferação de falsos ensinamentos. Um desses 
enganos incluiu a negação gnóstica de que Jesus 
Cristo veio em carne como o unigênito Filho de Deus. 
A heresia gnóstica concluiu que Cristo só parecia 
ter forma humana (New Testament Introduction, 
de Donald Guthrie, p. 870). Professores gnósticos, 
portanto, estavam entre os muitos anticristos que 
rejeitaram a vinda de Cristo na carne como o Filho 
de Deus encarnado. As consequências de tais 

doutrinas enfraquecem o sacrifício de Cristo e definem 
inadequadamente o pecado - transformando graça em 
licença para pecar (Judas 4). João escreveu sua carta 
para combater essas falsas idéias e fortalecer o povo de 
Deus na verdade. Note como João escreveu que esses 
enganadores negavam a Cristo “como vindo em carne”. 
O leitor casual pode entender isso no sentido da primeira 
vinda de Cristo em carne e osso, mas há um significado 
adicional.

A Tradução do Novo Testamento de Williams 
esclarece este versículo ao torná-lo “continua a vir”. 
Em outras palavras, Jesus Cristo não somente veio na 
carne para se tornar o sacrifício perfeito pelo pecado, 
mas continua a vir na carne dos cristãos vivendo Sua 
vida em nós. Nós lemos: “ E aquele que guarda os seus 
mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos 
que ele está em nós: pelo Espírito que nos tem dado ”(1 
João 3:24). Jesus Cristo habita ou vive em nós através 
do Seu Espírito Santo (Gálatas 2:20). Ele declarou: “Se 
alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o 
amará, e viremos para ele e faremos nele morada”(João 
14:23).

O ESPÍRITO DA LEITURA

Em contraste, o espírito do anticristo “não confessa 
que Jesus Cristo veio na carne” (1 João 4: 2–3). Este 
espírito mentiroso nega a realidade da primeira vinda de 
Cristo, e a verdade maravilhosa que, por meio do Espírito 
Santo, Jesus Cristo pode viver Sua vida em nós - a 
mesma vida que Ele viveu quando esteve na Terra - uma 
vida de obediência à lei de Deus!

Portanto, um anticristo é alguém que é contra Cristo 
- contra a Sua lei e contra o Seu modo de vida. Esse 
espírito de anticristo ou anarquia, tão comum hoje em dia, 
já estava difundido nos dias do apóstolo Paulo: “Porque 
já o mistério da injustiça opera” (2 Tessalonicenses 2: 
7). Para mais informações, por favor, envie para o nosso 
livreto gratuito, Quem ou o que é o Anticristo?

O que é um “anticristo“? PONTOS DE GIRO
na

HISTÓRIA DO MUNDO

Por que as nações do Ocidente dominaram 
o mundo nos últimos quinhentos anos, 
quando por séculos ficaram atrás de 
grandes civilizações na Índia, na China 

e no mundo muçulmano? Por que alguns pequenos 
países da margem ocidental do grande continente 
eurasiano conseguiram difundir sua cultura em todo 
o mundo quando outras culturas não o fizeram? Por 
que um grupo de ousados navegadores da Europa 
Ocidental - Colombo em 1492, Vasco da Gama em 
1499, Fernando Magalhães na década de 1520 e 
outros - lançam a Era dos Descobrimentos com 
viagens de cintar em minúsculos navios, em vez de 
homens como os grandes O almirante chinês Zheng 
He, que navegou milhares de quilômetros através do 
Oceano Índico em enormes navios de tesouro quase 
um século antes?

Perguntas como essas intrigam os estudiosos há 
séculos. No entanto, a remoção deliberada de cursos 
na Civilização Ocidental de escolas e universidades 

e a incapacidade de discutir o papel da religião ou 
da profecia bíblica obscureceram elementos-chave 
na notável ascensão do Ocidente. Como resultado, 
muitos hoje ignoram amplamente um dos pontos de 
mudança mais dramáticos da história do mundo - 
uma transformação de proporções globais que tem 
sido denominada por alguns como “o milagre do 
Ocidente”.

O que levou ao surgimento da civilização 
ocidental? Como isso aconteceu e o que este evento 
crucial revela sobre a mão de Deus na história?

PROCURANDO UMA CAUSA

Vários estudiosos propuseram idéias para 
explicar a notável ascensão do Ocidente. Em seu livro, 
Jonathan Daly Historiadore Debate a Ascensão do 
Ocidente, e narra muitas de suas teorias. Por exemplo, 
alguns acreditam que a geografia e o clima favoreciam 
a Europa. A aquisição e o uso de instrumentos de 
navegação e o projeto avançado de navios, bem como 
o desenvolvimento de armamentos mais poderosos, 

Douglas S. Winnail

A ELEVAÇÃO NOTÁVEL DO OESTE
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deram importantes contribuições. Outros estudiosos 
apontaram que sistemas econômicos e métodos de 
produção mais eficientes e o crescimento de redes 
comerciais globais ajudaram o Ocidente. Outros citaram 
o respeito à lei e à propriedade privada, a livre troca 
de idéias que fomentaram a inovação e a competição 
que alimentou o crescimento da ciência, tecnologia e 
capitalismo.

Em contraste com o pensamento no Oriente que 
glorificou o passado e procurou manter o ‘status quo’ 
e a harmonia no presente, o Ocidente se concentrou 
no progresso e aprendendo a aproveitar as forças da 
natureza para a melhoria da humanidade - e para o lucro 
(Louis Rougier). O gênio do Ocidente, pp. 89-91).

Juntos, estes e outros fatores que operam na 
Europa “transformaram o equilíbrio do mundo em um 
período surpreendentemente breve ... A magnitude das 
realizações culturais européias nos séculos XVI e XVII 
(...) desperta uma sensação de admiração e assombro” 
(William H McNeill, A Ascensão do Ocidente: Uma 
História da Comunidade Humana, pp. 574, 598). 
No entanto, como apontou o historiador Christopher 
Dawson, “nenhuma dessas causas parece adequada para 
explicar a magnitude da realização européia” (Religião 
e Ascensão da Cultura Ocidental, p. 15).

O PAPEL SIGNIFICATIVO DA RELIGIÃO NA 
EUROPA

Dawson também observa que o historiador 
britânico ‘Lord Acton’ comentou certa vez: “A religião 
é a chave da história”. Enquanto os estudiosos seculares 
modernos tendem a descartar a influência da religião 
na história, os princípios bíblicos desempenharam 
um papel crítico na ascensão do Ocidente. ‘Max 
Weber’, um proeminente sociólogo alemão, “enfatizou 
uma constelação de características históricas que 
considerava únicas na Europa”, especialmente a 
“mudança radical na perspectiva religiosa - do 
catolicismo ao protestantismo”. Tais fatores “trouxeram 
o Ocidente à proeminência materialista no mundo 
moderno”. ”(Historiadores Debatem a Ascensão do 
Ocidente, pp. 8–9).

Nossa série sobre a Reforma Protestante - cuja 

segunda parte pode ser encontrada na página cinco 
desta revista - narra com detalhes precisos esta 
mudança maciça na paisagem religiosa da Europa, bem 
como as muitas doutrinas, ensinos e práticas apóstatas 
que infectaram a Europa. “Cristianismo ”. No entanto, 
sepultados em meio às distorções dos ensinamentos 
de Cristo, permaneceram alguns valores e princípios 
bíblicos sobreviventes que marcaram a cultura européia 
de maneira poderosa. ‘Jonathan Daly’ observou 
que alguns estudiosos, como o ‘Dr. David Landes’, 
reconhecem a presença de tais princípios bíblicos para 
incutir uma apreciação do trabalho duro, alfabetização 
generalizada (para homens e mulheres), economia, 
diligência e outras formas de ética na civilização 
européia. 

‘Rodney Stark’, professor de sociologia e religião 
comparada, escreve que a erudição moderna está 
“muito relutante em reconhecer os efeitos positivos” 
que tal influência religiosa teve na cultura do Ocidente. 
Ele prossegue explicando que a ciência como a 
conhecemos floresceu na Europa em vez de em outros 
lugares “porque os europeus acreditavam em Deus 
como o Desenhista Inteligente de um universo racional” 
que operava em leis que poderiam ser descobertas 
e colocadas em prática (How the West Won , p. 5, 
13, 315-317). Em contraste, no Islã, o universo não 
operava em leis, mas de acordo com a vontade de 
Allah - que não favorecia o desenvolvimento da ciência 
-, portanto muitas inovações no mundo islâmico 
eram impulsionadas por judeus e outras seitas cristãs. 
Enquanto os chineses desenvolviam a impressão, os 
relógios mecânicos e a pólvora, nunca exploraram 
o potencial destas inovações porque ameaçavam 
atrapalhar a estabilidade de sua sociedade. Os califas 
islâmicos proibiam a impressão mecânica por motivos 
religiosos (ibid., Pp. 12-13, 33-45).

No entanto, mesmo estas intuições não são 
suficientes para explicar a ascensão do Ocidente.

ESTABELECENDO O ESTÁGIO PARA O 
CUMPRIMENTO PROFÉTICO

Acima de tudo, a ascensão da Europa à 
proeminência foi possibilitada pelo Deus do Céu, que 

está elaborando o cumprimento de antigas profecias ao 
longo da história (Isaías 46: 8-11).

A Bíblia revela que Deus “remove reis e levanta 
reis”, e que Ele determina quando e por quanto tempo 
reinam reis ou nações (Daniel 2:21; Jó 12:23). Não 
é uma coincidência que a ascensão do Ocidente 
ocorreu justamente quando as sociedades asiáticas 
se voltaram para dentro e “repentinamente ficaram 
imóveis… [Eles] se isolaram de um mundo externo 
em mudança justamente quando a expansão européia 
estava começando” (Geoffrey Barraclough, Turning 
Points in História Mundial, p. 24). Uma vez que o 
Ocidente começou a surgir no século XVI, “parecia que 
nada poderia impedi-lo” (Historiadores Debate, The 
Rise of the West, p. 23). Mas por que uma civilização 
se levantou e as outras declinaram - quase ao mesmo 
tempo?

Hoje, poucos compreendem que muitas nações do 
Ocidente são israelitas - descendentes de Abraão, Isaac 
e Jacó - que migraram para o noroeste da Europa e 
depois para outras partes do globo. Em Gênesis 12: 2–3, 

lemos que, por causa da obediência de Abraão, Deus 
prometeu a Abraão e seus descendentes: “E far-te-ei 
uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o 
teu nome, e tu serás uma bênção.  E abençoarei os que 
te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; 
e em ti serão benditas todas as famílias da terra”Deus 
deu Suas leis aos antigos israelitas para que eles 
pudessem ser um exemplo e uma bênção para os povos 
do mundo (Deuteronômio 4: 1-10).

Embora tenham deixado de lado muitas dessas 
leis e conceitos com o passar dos séculos, algumas 
dessas leis, conceitos e idéias sobreviveram para se 
tornar parte da fundação da civilização ocidental que 
transformou o mundo nos últimos quinhentos anos. A 
ascensão dramática do Ocidente - um dos momentos 
decisivos mais importantes da história do mundo - 
ilustra a exatidão destas profecias e o poder destas 
idéias divinamente inspiradas. Em artigos futuros 
desta série, veremos como mais destas profecias foram 
cumpridas.
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A humanidade continua a inventar e produzir 
armas de destruição em massa. Quando os 
totais são combinados, as armas da Primeira 
Guerra Mundial e da Segunda Guerra 

Mundial mataram mais de 60 milhões de pessoas! A 
humanidade pode sobreviver à Terceira Guerra Mundial 
ou descerá ao tipo de pesadelo pós-apocalíptico que 
vemos nas telas de cinema? A profecia bíblica revela 
uma resposta cheia de esperança!

Nós, no mundo ocidental, professamos valorizar 
a vida de cada indivíduo. Mas quando revisamos 
a história da humanidade, contamos os milhões de 
soldados e civis mortos no interminável ciclo de 
escalada da guerra. Percebemos o número de baixas 
que as nações infligiram umas às outras e a si mesmas? 
A Guerra Civil dos Estados Unidos causou mais de 
630.000 mortes. A Primeira Guerra Mundial resultou 
em dez milhões de mortes; A Segunda Guerra Mundial 
viu 55 milhões de mortes. A guerra Irã-Iraque causou 
quase um milhão de mortes. A desumanidade do 
homem com o homem ensanguenta nossa história com 
genocídio. Milhões de pessoas morreram no Holocausto 
da Segunda Guerra Mundial, sob o regime do Khmer 
Vermelho na Camboja e vítimas de atrocidades em 
Ruanda, Bósnia e Kosovo, para citar apenas algumas.

A profecia bíblica revela claramente que, 
eventualmente, todas as nações lutarão na Terceira 
Guerra Mundial. Essa guerra levaria ao total cosmocídio 
- morte a todos e a tudo na terra - a menos que Deus 
interviesse. A terra e a vida dificilmente sobreviverão à 
Terceira Guerra Mundial. Mas Deus intervirá.

Como será a terra depois? Precisamos conhecer 
as boas novas além do mal. Há um novo mundo 
chegando: o mundo de amanhã. como vai ser? Qual será 
o futuro, além da Terceira Guerra Mundial? A Bíblia 
revela que você pode ter esperança além dos eventos 
traumáticos que ainda estão por vir. Você pode ter uma 
parte no maravilhoso mundo de amanhã, cheio de paz, 
abundância e amor de Deus.

Mas, enquanto isso, devemos encarar a realidade 
dos tempos perigosos à nossa frente. Você estará 
preparado para o futuro? Você pode estar, se você 
procurar o Deus da Bíblia e aprender os caminhos dele. 

Richard F. Ames Ao fazê-lo, você estará se preparando para a próxima 
era de paz, trazendo um antegosto dessa paz para sua 
própria vida agora, mesmo quando o mundo ao seu 
redor se aproximar do desastre.

UMA IDADE DE COSMOCIDE?

A era nuclear começou durante a Segunda Guerra 
Mundial. Em 6 de agosto e 9 de agosto de 1945, os 
Estados Unidos lançaram as primeiras bombas atômicas 
nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. A 
era da destruição em massa global potencialmente 
instantânea havia começado.

O perigo da guerra nuclear diminuiu? Precisamos 
apenas ler nossos jornais para entender que o potencial 
para conflitos mundiais continua sendo uma realidade 
preocupante. O regime totalitário da Coréia do Norte 
continua a sacudir seu sabre e provoca os Estados 
Unidos testando mísseis capazes de atingir a América 
do Norte com armas atômicas. A tensão entre a Índia e 
o Paquistão, armados com armas nucleares, continua 
sendo uma preocupação global - ainda mais, dada 
a instabilidade interna que continuamente assola o 
Paquistão. As relações entre as usinas nucleares dos 
Estados Unidos, Rússia e China estão cada vez mais 
conturbadas e tensas, assim como as relações entre os 
Estados Unidos e seus antigos aliados do pós-guerra na 
Europa, como a Alemanha. E a ameaça de um ataque 
nuclear terrorista se recusa a desaparecer, já que nações 
desonestas apresentam oportunidades potenciais de 
proliferação de materiais e tecnologias nucleares.

 A estabilidade da Pax Americana - a paz americana 
- que parecia amortecer as possibilidades de conflito 
em escala global após o colapso da União Soviética, 
evaporou completamente. A possibilidade da Terceira 
Guerra Mundial parece mais uma vez assustadoramente 
real, e cresce num momento em que o poder destrutivo 
da tecnologia da humanidade nunca foi tão grande.

A GUERRA MUNDIAL ESTÁ VINDO

A guerra final ainda está à nossa frente. Nós 
experimentamos duas guerras mundiais no século 
XX, e a Terceira Guerra Mundial surge no século 21! 
A próxima guerra será catastrófica. O grande cientista 

O QUE VEM DEPOIS DA 
GUERRA MUNDIAL III?
A ordem mundial que prevaleceu desde a Segunda Guerra Mundial está se 
desintegrando. As tensões entre as potências armadas com armas nucleares estão 
crescendo, e a possibilidade de uma guerra global parece maior do que tem sido em 
décadas. A Bíblia revela que a "Terceira Guerra Mundial" está realmente chegando 
- mas também oferece uma mensagem cheia de esperança sobre o mundo que 
aguarda do outro lado desse conflito!
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Albert Einstein disse uma vez: “Eu não sei com que 
armas a Terceira Guerra Mundial será travada, mas a IV 
Guerra Mundial será travada com paus e pedras”.

A história documenta as tendências malignas 
dos seres humanos e sua insana destrutividade na 
guerra após a guerra. Onde tudo isso vai levar? Jesus 
de Nazaré, que retornará para salvar o mundo de 
si mesmo, declarou esta realidade impressionante: 
“porque haverá, então, grande aflição, como nunca 
houve desde o princípio do mundo até agora, nem 
tampouco haverá jamais.  E, se aqueles dias não fossem 
abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas, por causa 
dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias”(Mateus 
24: 21–22).

Aqui está a garantia do Salvador de que a vida na 
Terra não terminará na Terceira Guerra Mundial. Muitos 
anos atrás, durante a Guerra Fria, eu pessoalmente me 
preocupava com o fim do mundo. Tudo o que eu podia 
ver no horizonte era uma conflagração nuclear total que 
deixaria a terra como uma relíquia incinerada. A boa 
notícia é que Jesus Cristo retornará para impedir que a 
Terceira Guerra Mundial cause um total cosmocídio. 
Como Ele disse, “por causa dos escolhidos, serão 
abreviados”. Essa notícia deve ser reconfortante. Mas 
precisamos saber o que vem pela frente, para que 
possamos encarar o futuro com fé e coragem. 

Quais eventos levam à segunda vinda de Jesus 
Cristo? O livro do Apocalipse descreve as tribulações 
produzidas pelos famosos Quatro Cavaleiros e seu 
passeio. A guerra e a fome devastarão diretamente um 
quarto da Terra, como nos diz em Apocalipse 6: 7-8. 
O apóstolo João usou a linguagem do primeiro século 
para descrever a guerra do século XXI. Por exemplo, 
na segunda fase da Terceira Guerra Mundial, durante 
a sexta praga da trombeta, João descreve um enorme 
exército invadindo o oeste do outro lado do rio Eufrates, 
que vai da Turquia, passando pela Síria e pelo Iraque, 
até o Golfo Pérsico. João escreve: “E tocou o sexto anjo 
a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas 
do altar de ouro que estava diante de Deus,  a qual dizia 
ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os quatro 
anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates.  E 
foram soltos os quatro anjos que estavam preparados 
para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 
terça parte dos homens.  E o número dos exércitos dos 

cavaleiros era de duzentos milhões; e ouvi o número 
deles”(Apocalipse 9: 13–16). 

João vê em visão uma invasão massiva para o 
oeste através do rio Eufrates. O que este exército fará 
para as populações da terra? Isto matará um terço da 
humanidade. Pelo menos dois bilhões de seres humanos 
serão mortos nesta fase da Terceira Guerra Mundial! Se 
queremos escapar desta calamidade, precisamos acordar 
agora! Precisamos buscar a Deus pela vida, proteção e 
salvação.

Se as nações ocidentais não abandonarem seus 
modos de viver sem lei e anti-Deus, Deus nos punirá 
em uma grande tribulação. Os leitores regulares desta 
revista sabem que os povos americanos e descendentes 
de ingleses estão entre os descendentes da Casa de 
Israel. Nós somos os descendentes do patriarca Jacó, 
cujo nome foi mudado para Israel. A profecia de 
Jeremias refere-se diretamente às nações ocidentais: 
“Ah! Porque aquele dia é tão grande, que não houve 
outro semelhante! E é tempo de angústia para Jacó; ele, 
porém, será salvo dela”(Jeremias 30: 7). Deus punirá 
as nações ocidentais na Terceira Guerra Mundial se 
elas não se arrependerem! A profecia bíblica indica que 
apenas uma pequena porcentagem sobreviverá, mas 
Deus salvará o remanescente das nações ocidentais.

Nós podemos agradecer a Deus que Jesus Cristo 
estará voltando para salvar a terra e estabelecer Seu 
reino. O mundo após a Terceira Guerra Mundial será 
renovado fisicamente e espiritualmente. Há esperança 
para o futuro. Há um novo mundo chegando!

Nós vivemos em um mundo perigoso. A natureza 
humana e as nações em guerra intensificarão esses 
perigos na Terceira Guerra Mundial. A profecia bíblica 
revela que, durante esta guerra, um exército de 200 
milhões de pessoas do leste do Eufrates matará um terço 
de toda a vida humana. A menos que a humanidade 
se arrependa de sua rebelião contra Deus e Seus 
caminhos, veremos a maior tribulação que o mundo já 
experimentou!

Você também pode ler sobre a devastação ecológica 
que ocorre durante o Dia do Senhor. As primeiras quatro 
pragas da trombeta afetam o meio ambiente:

 “E os sete anjos, que tinham as sete 
trombetas, prepararam-se para tocá-las.  E o 

primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva 
e fogo misturado com sangue, e foram lançados 
na terra, que foi queimada na sua terça parte; 
queimou-se a terça parte das árvores, e toda a 
erva verde foi queimada.  E o segundo anjo tocou 
a trombeta; e foi lançada no mar uma coisa como 
um grande monte ardendo em fogo, e tornou-
se em sangue a terça parte do mar.  E morreu 
a terça parte das criaturas que tinham vida no 
mar; e perdeu-se a terça parte das naus.  E o 
terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma 
grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu 
sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das 
águas.  E o nome da estrela era Absinto, e a terça 
parte das águas tornou-se em absinto, e muitos 
homens morreram das águas, porque se tornaram 
amargas.  E o quarto anjo tocou a trombeta, e 
foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte 
da lua, e a terça parte das estrelas, para que a 
terça parte deles se escurecesse, e a terça parte 
do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite” 
(Apocalipse 8: 6-12).

O ambiente será devastado. A quinta e sexta 
trombetas revelam ações e eventos militares que levam 
ao retorno de Cristo.

CHRISTO VOLTA, TRAZENDO A PAZ

Finalmente, a sétima trombeta anuncia a notícia de 
que todas as nações precisam. O Reino de Deus trará 

paz duradoura nesta terra. “E tocou o sétimo anjo a 
trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os 
reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu 
Cristo, e ele reinará para todo o sempre” (Apocalipse 
11:15).

Esta é a boa notícia pela qual todos nós rezamos! 
No entanto, nações carnais e rebeldes não vão encontrar 
boas notícias. Incrivelmente, eles lutarão contra Cristo 
em Sua vinda. Como as Escrituras nos dizem, “E 
iraram-se as nações” em Seu retorno (v. 18). Apocalipse 
19 continua descrevendo essa batalha e seus resultados. 
As nações aprenderão que não podem vencer o 
comandante dos exércitos do céu, Jesus Cristo.

O que acontece depois? Todos na terra verão o 
retorno de Cristo: “ Eis que vem com as nuvens, e todo 
olho o verá, até os mesmos que o traspassaram; e todas 
as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim! Amém! 
”(Apocalipse 1: 7). A maioria dos seres humanos que 
sobreviver à Terceira Guerra Mundial compreenderá que 
os caminhos do homem levam à morte (cf. Provérbios 
14:12; 16:25). Eles se arrependerão e entenderão o amor 
de Deus por eles. Eles perceberão que a crucificação de 
Jesus Cristo e Seu sangue derramado pagarão pelos seus 
pecados. Eles serão ensináveis e aprenderão um novo 
modo de vida.

Haverá um segundo Êxodo. Os sobreviventes 
em cativeiro das nações ocidentais começarão uma 
nova vida em uma nova terra: “Portanto, eis que vêm 
dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: Vive 
o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do 
Egito,  mas: Vive o Senhorque fez subir e que trouxe 
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a geração da casa de Israel da terra do Norte e de todas 
as terras para onde os tinha arrojado. E habitarão na sua 
terra”(Jeremias 23: 7-8).

Humilhados pela Terceira Guerra Mundial, os 
sobreviventes se voltarão para Deus e aceitarão Suas 
bênçãos e Seus caminhos:

E vos tomarei dentre as nações, e vos 
congregarei de todos os países, e vos trarei 
para a vossa terra.  Então, espalharei água pura 
sobre vós, e ficareis purificados; de todas as 
vossas imundícias e de todos os vossos ídolos 
vos purificarei.  E vos darei um coração novo e 
porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei o 
coração de pedra da vossa carne e vos darei um 
coração de carne.  E porei dentro de vós o meu 
espírito e farei que andeis nos meus estatutos, 
e guardeis os meus juízos, e os observeis.  E 
habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e 
vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus 
(Ezequiel 36: 24-28).

Este é o tempo em que todos os santos 
ressuscitados e imortalizados governarão com Cristo. 
O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, 
governará e pastoreará esses refugiados que retornam. 
Lembre-se, a grande tribulação é o tempo do problema 
de Jacó, ou o problema de Israel. O que vai acontecer 
então? “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”(Jeremias 30: 8–9).

Sim, o reino de Deus governará nesta terra. “ 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).

Os santos imortalizados serão reis e sacerdotes, 
governando nações e cidades. Eles ensinarão às nações 
o estilo de vida de Deus. O vindouro reino de Deus, 
governante do mundo, governará todas as nações da 
terra. O profeta Isaías proclama esse governo vindouro 
sob o Messias:

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; o zelo 
do Senhor dos Exércitos fará isto (Isaías 9: 6–7)

As cidades arruinadas serão reconstruídas. As 
fazendas desoladas serão revitalizadas. “E habitareis 
na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por 
povo, e eu vos serei por Deus.  E vos livrarei de todas as 
vossas imundícias; e chamarei o trigo, e o multiplicarei, 
e não trarei fome sobre vós.  E multiplicarei o fruto das 
árvores e a novidade do campo, para que nunca mais 
recebais o opróbrio da fome entre as nações”(Ezequiel 
36: 28-30).

UM NOVO MUNDO BONITO

O reinado do glorioso Reino de Deus na terra 
produzirá beleza e produtividade que o mundo nunca 
conheceu. Podemos ter um vislumbre da grandeza 
de Deus e uma antecipação do mundo de amanhã, 
na criação ao nosso redor. Deus abençoou a terra 
com montanhas impressionantes e majestosas, 

vales verdejantes e planícies produtivas. Ficamos 
maravilhados com lagos cristalinos e oceanos agitados. 
Nós apreciamos a variedade de flores, plantas, pássaros, 
animais e vida marinha. No mundo de amanhã, a 
própria natureza dos animais mudará. Isaías nos dá essa 
visão milenar:

E morará o lobo com o cordeiro, e o 
leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e 
o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, 
e um menino pequeno os guiará.  A vaca e a ursa 
pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão; 
e o leão comerá palha como o boi.  E brincará 
a criança de peito sobre a toca da áspide, e 
o já desmamado meterá a mão na cova do 
basilisco.  Não se fará mal nem dano algum em 
todo o monte da minha santidade, porque a terra 
se encherá do conhecimento do Senhor, como as 
águas cobrem o mar (Isaías 11: 6–9).

Deus criou os seres humanos com um propósito 
maravilhoso: fazer parte de Sua família divina por toda 
a eternidade. Ele nos criou à sua própria imagem. E deu 
aos seres humanos o poder - a liberdade - de escolher 
entre o bem e o mal. Relativamente poucos na história 
do homem encontraram o caminho para a vida, tão 
livremente oferecido por Deus através de Seu Filho, 
Jesus Cristo. A humanidade seguiu seu próprio caminho, 
experimentando todas as formas de governo, religião, 
filosofia, educação, entretenimento, ciência, tecnologia, 
negócios e comércio. Onde tudo isso vai levar? Para a 
Terceira Guerra Mundial!

Mas o Deus Criador tem um plano para salvar 
a humanidade. E esse plano inclui um novo mundo, 
o mundo de amanhã. Jesus Cristo, o Príncipe da 
Paz, governará todas as nações da Terra e ensinará a 
todos os povos o caminho para a paz duradoura. As 
armas de guerra serão transformadas em instrumentos 
de paz. Todas as nações virão para a nova capital 
mundial, Jerusalém. Eles adorarão o verdadeiro Deus e 
aprenderão que as leis de Deus - os Dez Mandamentos - 
instruirão a todos no caminho da justiça de Deus.

E acontecerá, nos últimos dias, que se 
firmará o monte da Casa do Senhor no cume 
dos montes e se exalçará por cima dos outeiros; 
e concorrerão a ele todas as nações.  E virão 
muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte 

do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que 
nos ensine o que concerne aos seus caminhos, 
e andemos nas suas veredas; porque de Sião 
sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra do Senhor 
(Isaías 2: 2–3).

Esse é o mundo para o qual estamos ansiosos. Após 
a devastação da Terceira Guerra Mundial, muitas nações 
serão humilhadas e poderão ser ensinadas. O Rei dos 
reis exercerá o poder amoroso para garantir a paz e a 
prosperidade em todo o mundo. Continuando, Isaías 
escreve: “ 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).

Os terroristas não mais matarão e destruirão. Não 
mais as tribos e nações lutarão entre si. A natureza 
humana - a causa básica da guerra - mudará. Os seres 
humanos aprenderão o modo de vida ensinado na 
Bíblia. Jesus disse: “Escrito está que nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda palavra de Deus” (Lucas 
4: 4). Precisamos aprender esse modo de vida! Aqueles 
que se arrependem e são batizados, permitindo que 
Jesus Cristo viva neles através do dom do Espírito 
Santo, ajudarão a reeducar este mundo devastado. Os 
verdadeiros cristãos de hoje serão professores no mundo 
de amanhã: “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: 20-21). 

Os verdadeiros cristãos estão agora aprendendo 
esse modo de vida. Somos chamados a ser 
pacificadores, para ser a luz do mundo e o sal da terra, 
como Jesus ensinou em Mateus 5. É o caminho do 
amor, da partilha, doação, ajuda e serviço. Embora este 
mundo continue a sentir ódio, Deus é amor (1 João 
4: 8, 16). O mundo além da Terceira Guerra Mundial 
experimentará o amor divino de Deus, sob o governo de 
Jesus Cristo, por mil anos.

Cristo nos ensinou: “Mas buscai primeiro o Reino 
de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão 
acrescentadas” (Mateus 6:33). Que todos nós possamos 
aguardar ansiosamente o Seu Reino vindouro na Terra, 
e que todos nós possamos aguardar com esperança e fé 
para o mundo de amanhã!
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Pais bem-intencionados e amorosos lutam, 
imaginando por que seus filhos tomam um 
caminho errado. Alguns estão cheios de 
culpa, sentindo que falharam. Outros deixam 

de admitir que pode ser algo que fizeram de errado, 
culpando a pressão dos colegas, as escolas ou os filhos 
que estão caindo na multidão errada. Nenhuma pessoa 
com a mente certa pode diminuir a pressão dos colegas 
e a influência da educação secular de hoje. Estas 
apresentam desafios significativos para qualquer pai, 
mas por que alguns pais são mais bem sucedidos em 
criar seus filhos do que outros? por sorte? Será por um 
rolo de dados?

Por que as crianças se perdem? Existem fatores que 
podem melhorar as possibilidade de criar filhos felizes e 
bem-comportados que se tornam cidadãos produtivos? 

Gerald E. Weston Existem erros que podem ser evitados?
Ao longo dos meus 45 anos no ministério, dos 

quais 25 trabalhei em acampamentos de verão, conheci 
e trabalhei com muitos adolescentes e famílias. Eu 
conheço adolescentes que eram culpados de quase tudo: 
roubo à mão armada, arrombamento e invasão, furtos 
em lojas, prostituição masculina e feminina, roubo de 
bolsas gravidez fora do casamento e mais do que posso 
contar. Por quê? Nesta primeira parte de uma série 
de duas partes, veremos cinco razões pelas quais as 
crianças se perdem. 

CAUSA NÚMERO 1: HIPOCRISIA

Não há nada maior que a hipocrisia que faz com 
que uma criança desrespeite seus pais e seus valores. 
Quando ensinamos um caminho, mas vivemos outro, 
as crianças aprendem isto. Eles são mestres em 

identificar a hipocrisia em outros, enquanto são mestres 
da própria hipocrisia. Quantos pais dizem: “Não faça 
o que eu faço, faça o que digo”? Pais que ameaçam 
“lavar a boca com sabão se eu ouvir você usar essa 
palavra novamente”, mas deixam que a mesma palavra 
saia de suas próprias bocas, fará com que seus filhos 
percam o respeito por eles. Ensinar uma criança a 
exibir bom espírito esportivo não funcionará quando 
o pai demonstrar falta de esportividade no campo, nas 
bancadas ou assistindo ao jogo na televisão. As crianças 
devem saber que seus pais são consistentes tanto no 
que dizem quanto no que fazem. Caso contrário, envia 
a mensagem de que você não acredita realmente no que 
diz.

Nenhum pai vai viver perfeitamente, mas 
nosso melhor exemplo e modo de vida devem estar 
alinhados o mais próximo possível do que ensinamos. 
É importante entender que há uma diferença entre 
um erro parental raro e uma vida hipócrita. Todos nos 
vão dar uma folga, até mesmo nossos filhos, quando 
eles reconhecem que fizemos algo fora da marca. 
Em outras palavras, aqueles ao nosso redor sabem 
que normalmente não fazemos certas coisas, mas 
“descontrolados” temporariamente. Ou, em outras 
palavras, alguém pode ser culpado de uma ação 
hipócrita, mas não ser hipócrita no caráter.

As crianças devem estar convencidas de que seus 
pais, apesar de suas imperfeições, são genuínos - o 
que eles ensinam é o que eles realmente acreditam. 
Às vezes, um pedido de desculpas, ao invés de uma 
justificativa, de um pai que comete um ato fora do 
caráter, irá ser mais afetivo para a construção de um 
vínculo entre pai e filho.

Uma vida não hipócrita consistente começa cedo. 
Lembro-me de ver uma sitcom (comédia)onde o pai 
estava relembrando com seus amigos de longa data 
sobre o que eles fizeram antes de se casarem. Um pouco 
mais tarde, o pai notou seu filho sentado desanimado do 
lado de fora. Quando ele perguntou o que estava errado, 
seu filho respondeu algo assim: “Você sempre me diz 
para não me  embebedar ou, para não fazer corridas de 
carro, etc, mas então você e seus amigos falam sobre o 
quão divertido você tinha feito essas coisas.” ! Nossos 
pecados passados às vezes voltam a nos morder quando 
menos esperamos. 

CAUSA NÚMERO 2: FALTA DE SABEDORIA

Os pais devem possuir e exercitar razoável bom 
senso e sabedoria, se quiserem que seus filhos os 
respeitem e imitem. Um provérbio bíblico nos diz: 
“Como a neve no verão e como a chuva na sega, assim 
não é conveniente ao louco a honra” (Provérbios 26: 
1). Nenhum pai pode acompanhar completamente um 
mundo que muda rapidamente, mas para criar filhos 
com sucesso, precisamos reconhecer o que não sabemos 
e nos educar sobre assuntos críticos quando necessário.

Nos anos 60, os Beatles e outros grupos de rock 
introduziram uma cultura de drogas da qual nosso 
mundo ocidental nunca se recuperou. Muitos pais 
disseram aos adolescentes que, se eles fumassem 
maconha, ficariam viciados e todos os tipos de coisas 
ruins aconteceriam. Os fatos nem sempre coincidem 
com os avisos. Nem todo mundo se torna viciado, nem 
todos morrem. Os pais estavam corretos em alertar 
seus adolescentes para não tocarem essa coisa. Eles 
sabiam instintivamente que havia perigos, mas às vezes 
suas advertências não eram dadas com conhecimento e 
compreensão adequados.

A maconha hoje é muito mais forte do que era nos 
anos 60 e, para alguns, é viciante. Pode-se argumentar 
se é psicológica ou fisiologicamente viciante, mas eu 
pessoalmente conheço aqueles que o experimentaram e 
desistiram, bem como aqueles que realmente estavam 
viciados nela. A questão é que, se nossos filhos 
perceberem que não sabemos do que estamos falando, 
eles perderão o respeito por nós. É muito melhor 
admitir o que não sabemos e, em seguida, ajudá-los a 
pesquisar o assunto do que tentar puxar a lã proverbial 
sobre seus olhos. E os pais devem se prevenir de agir 
tolamente em público ou em particular.

CAUSA NÚMERO 3: INJUSTIÇA

Quantas vezes ouvimos as crianças exclamar: 
“Isso não é justo”? Bem, na maioria das vezes é justo, 
mas é importante que as crianças saibam que você é 
justo em suas relações com elas. Isso não significa 
que justiça seja igual a igualdade. John Wooden da 
UCLA foi um dos maiores, talvez o melhor treinador de 
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basquete de todos os tempos. Suas equipes venceram 
dez campeonatos nacionais em doze anos e, em seu 
livro ‘They Call Me Coach’, ele fez um comentário 
perspicaz: “Eu não trato os meus jogadores de forma 
igual, eu os trato de forma justa”.

Quando você permitir que sua filha dirija o carro 
aos 16 anos e não dê o mesmo privilégio ao seu filho, 
provavelmente ouvirá a queixa: “Isso não é justo!” Em 
vez de descartar seu protesto, é importante explicar por 
que você tomou essa decisão. “Sua irmã provou ser 
responsável. Quando você provar que pode agir com 
responsabilidade, também receberá as chaves do carro 
da família. ”O fato é que não podemos estabelecer datas 
arbitrárias para nossos filhos sem relacionar com sua 
maturidade e caráter, mas é importante que eles ouçam 
por que fazemos certas decisões. Isto não impedirá 
seus protestos, mas é importante declarar o motivo pelo 
qual nossas decisões são justas. Não há necessidade 
de “provar-lo  a eles”, pois isto muitas vezes não 
é possível, mas no fundo eles podem reconhecer a 
verdade.

Ao mesmo tempo, nem sempre devemos descartar 
seus pedidos de justiça. Eu me lembro de uma família 
com dois filhos. O mais jovem podia escapar com 
praticamente qualquer coisa, mas o mais velho não 
podia aparentemente fazer nada certo. Ele entendeu que 
ele não estava sendo tratado de forma justa e o dano 
causado foi trágico. É bom ser introspectivo quando 

ouvimos: “Isso não é justo!” Pare e pense. Talvez não 
seja justo, e se for esse o caso, faça uma correção do 
curso. Um pai não deve ser enganado ou intimidado por 
tais queixas, mas deve ser introspectivo, sábio e, sim, 
justo.

CAUSA NÚMERO 4: FALTA DE EXPOSIÇÃO

Nós realmente não precisamos ser informados 
sobre a importância de passar tempo com nossos 
filhos, sejam crianças ou adolescentes. Esta deve ser 
uma prioridade máxima. Como é fácil ficar ocupado 
com outras atividades. O egoísmo é um sinal dos 
nossos tempos. Muitos casais optam por não ter 
filhos simplesmente porque as crianças vão afetar sua 
liberdade e diversão. Outros têm filhos, mas vivem o 
estilo de vida sem filhos.

Eu me lembro da época em que minha esposa 
tomava conta de uma criança vizinha. Às vezes, quando 
a mãe chegava do trabalho para buscá-la, a menina 
chorava sem querer ir para casa. Isto deveria ter sido 
um aviso para os pais, já que a maioria das crianças 
quer passar um tempo com suas mães - até mesmo se 
agarrando a elas. Quando uma criança pequena é mais 
apegada a um adulto diferente - ou à medida que a 
criança cresce, aos seus amigos - do que a seus pais, 
esse é um sinal de perigo. As crianças pequenas podem 
experimentar nossa paciência com suas “lamentações” 

e suas constantes perguntas sobre como tudo funciona 
em seu pequeno universo, mas o tempo com elas é 
importante. O velho argumento que coloca a “qualidade 
do tempo gasto” contra a “quantidade de tempo gasto” é 
insensato. Ambos são necessários.

Várias décadas atrás, a popular música de 
Harry Chapin, “Cat’s in the Cradle”, transmitia uma 
mensagem poderosa. Começa com um menino que vem 
ao mundo e cujo pai está ocupado demais “com aviões 
para pegar e contas para pagar” - o que significava que 
o menino “aprendeu a andar enquanto eu estava fora”. 
O segundo verso tem o menino de dez anos de idade 
querendo brincar com uma bola, mas o pai responde: 
“Hoje não, tenho muito o que fazer”. “Tudo bem”, 
responde o filho enquanto se afasta, pensando: “Eu 
vou ser como ele, sim. Você sabe que eu vou ser como 
ele. “Cada verso da música é seguido por variações do 
mesmo refrão que a música progride: 

E o gato está no berço e na
colher de prata,
Menino azul e o homem na
lua,
“Quando você vem para casa, pai?”
“Eu não sei quando
Mas nós nos reuniremos então.
Você sabe que nos divertiremos então. ”

Mas “então” nunca vem. Não é até o filho chegar 
da faculdade que o pai finalmente encontrou tempo 
para seu filho, mas a essa altura seu filho tem sua 
própria agenda e não tem tempo para o pai. Só depois 
de aposentado é que ele percebe que seu filho cresceu 
como ele - ocupado demais para passar tempo com sua 
família. Quantas vezes ouvimos: “Eles crescem tão 
rápido! Para onde foi todo o tempo? ”O tempo perdido 
nunca pode ser recuperado, e os pais decentes e bem 
intencionados às vezes ficam muito ocupados para 
passar um tempo precioso com seus filhos até que seja 
tarde demais.

Entendemos que os adolescentes querem passar 
mais tempo com outros adolescentes. Isto é normal, mas 
você já percebeu que alguns adolescentes só querem 
passar esse tempo longe de suas próprias casas?

Quando seus filhos querem passar mais tempo com 
os outros do que com você, o antídoto é não ceder, mas 
aumentar sua exposição com seus filhos. Você os leva 
para pescar. Você os leva às compras no mercdo. Você 
joga com eles e leva-os para a sua lanchonete favorita 
de comida rápida. E você encontra um projeto, como 
um jardim ou esporte, para trabalhar juntos. Mesmo que 
eles não o apreciem na hora, a hora chegará quando eles 
o farão. 

CAUSA NÚMERO 5: FALTA DE INSTRUÇÃO

O livro de Deuteronômio instrui os pais sobre 
como ensinar os mandamentos de Deus a seus filhos. 
“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.  E 
as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas 
portas”(Deuteronômio 6: 7-9).

O ensino deve ser diligente. Às vezes formal e às 
vezes casual, deve ser implacável, e deve ser apropriado 
para a ocasião. Eu me lembro de uma história que um 
amigo me disse um dia. Quando ele tinha cerca de 
seis anos de idade, ele estava em um restaurante com 
o pai tendo algo para beber. Seu pai tirou uma moeda 
de cinco centavos do bolso e a equilibrou  por a beira. 
Ele então olhou para o filho e perguntou: “A quem isto 
pertence?”  E seu filho respondeu: “A você, pai”. O pai 
perguntou ao filho: se ele a tomasse sem a permissão 
do pai, o que isso faria dele? “Um ladrão!” O filho 
respondeu. O pai então deu um conselho poderoso: 
“Filho, quando você pega algo que pertence a outra 
pessoa, seja mil dólares ou cinco centavos, isso faz 
de você um ladrão.” E o homem se lembrou da lição 
pelo resto de sua vida. Ele se beneficiou de ter um pai 
comprometido em ensinar ativamente seu filho.

Na parte dois deste artigo, vamos explorar mais 
cinco causas porque as crianças se perdem. Enquanto 
isso, se você não leu a nossa publicação, Parentalidade 
com sucesso: Caminho de Deus, por favor, ligue, 
escreva ou visite nosso site para sua própria cópia 
gratuita.
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Fronteira final ou 
a última parada?

SERÁ O ESPAÇO O 

FINAL CAMPO DE BATALHA?
A humanidade se aventurará além da Terra para encontrar novas possibilidades e 
oportunidades? Ou os conflitos nacionais e internacionais vão se expandir para o 
espaço acima de nós? As ambições militares produzirão perigos nos céus? Haverá 
guerras espaciais à frente? Você precisa saber!

A maioria de nós na terra pode olhar para os 
céus e ver a lua. É espantoso pensar que doze 
seres humanos tenham realmente caminhado 
em sua superfície! Os seres humanos algum 

dia colonizarão a lua? Os astronautas irão se aventurar 
até o planeta Marte?

Desde o presidente John F. Kennedy, a maioria 
dos presidentes americanos fezeram  viagens espaciais, 
e a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço 
(NASA) do país, uma prioridade. Na década de 1970, 
após os desembarques da Lua, projetos orbitais como 
a Estação Espacial Internacional e o Ônibus Espacial 
ganharam destaque. Enquanto ele estava na campanha 
eleitoral, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse 
aos eleitores da Flórida: “Libertarei a NASA da restrição 
de servir primariamente como uma agência logística 
para atividades de baixa órbita da Terra.… Em vez 
disso, focaremos na exploração espacial. Sob uma 
administração Trump, a Flórida e a América liderarão 
o caminho para as estrelas ”(Orlando Sentinel, 25 de 
outubro de 2016).

Os EUA não estão sozinhos em seus interesses 
espaciais. Em outubro de 2016, milhões de pessoas 
ficaram tristes quando a sonda Schiaparelli da Agência 
Espacial Europeia foi perdida durante a sua descida 
à superfície de Marte. Como a CNN informou, “o 
diretor-geral da ESA, Jan Wörner, disse que o papel 
principal de Schiaparelli era testar se eles poderiam 
aterrar com sucesso uma sonda em Marte. “Registrar os 
dados durante a descida era parte disso, e é importante 
que possamos aprender o que aconteceu para nos 
prepararmos para o futuro” (20 de outubro de 2016).

Richard F. Ames Nós, seres humanos, sempre fomos fascinados pelos 
céus e certamente deveríamos estar. Como o salmista 
escreveu: “Os céus manifestam a glória de Deus e o 
firmamento anuncia a obra das suas mãos”(Salmo 19: 
1). Mas à medida que nossos interesses nos atraiam cada 
vez mais para o espaço, os céus permanecerão pacíficos? 
Será que a humanidade será capaz de resistir a levar 
sua propensão ao conflito para o reino acima do nosso 
planeta? E o que a profecia bíblica tem a dizer sobre os 
futuros conflitos nos céus?

INTERESSES E AMBIÇÕES CRESCENTES

O desejo da humanidade pela exploração e 
realização do espaço parece crescer a cada década 
que passa. Como o presidente Trump expressou no 
ano passado durante sua campanha, muitos vêem a 
exploração espacial como tendo benefícios aqui na terra.

“A exploração espacial deu tanto à América, 
incluindo um tremendo orgulho em nossa proeza 
científica e de engenharia. Um programa espacial 
forte encorajará nossos filhos a buscar resultados 
educacionais em STEM [Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática] e trará milhões de 
empregos e trilhões de dólares em investimentos 
para este país. Os efeitos em cascata de um 
programa espacial vibrante são legiões e pode 
ter um impacto positivo e construtivo sobre o 
orgulho e a direção deste país. A observação do 
espaço e a exploração além do nosso próprio 
espaço devem ser prioridades. Devemos também 
buscar parceiros globais, porque o espaço 
não é propriedade  única da América. Toda a 
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humanidade se beneficia de alcançar as estrelas ”
(sciencedebate.org/20/20wers).

O que encontraremos no espaço enquanto 
continuamos a alcançar as estrelas? Durante décadas, 
a cultura popular imaginou alienígenas descobrindo os 
viajantes espaciais da Terra. Às vezes, esses alienígenas 
são considerados benevolentes e amigáveis. Às vezes, 
no entanto, os alienígenas são tão violentos e guerreiros 
quanto os seres humanos.

Existem alienígenas? O físico Stephen Hawking, 
da Universidade de Cambridge, acha que sim, e acha 
que devemos ter cuidado. Conforme relatado pelo’ The 
Times’, ele opinou que a existência de vida alienígena 
além da Terra deveria ser considerada uma certeza 
virtual, e que deveríamos estar evitando qualquer contato 
com eles, dizendo: “Se os alienígenas nos visitarem, eu 
acho que o resultado seria muito como quando Cristóvão 
Colombo desembarcou pela primeira vez na América, o 
que não resultou muito bem para os nativos americanos 
”(“ Não fale com alienígenas, adverte Stephen Hawking 
”, 25 de abril de 2010).

Embora as especulações do Dr. Hawking pareçam 
mais ficção do que boa ciência, os esforços para expandir 
a presença da humanidade no espaço continuam sendo 
orientados por objetivos tanto práticos quanto políticos.

As nações modernas desejaram controlar o espaço. 
A partir do momento em que os americanos e o resto do 
mundo puderam ver o satélite russo Sputnik, orbitando a 

Terra em outubro de 1957, a corrida espacial estava em 
andamento. O presidente Kennedy estimulou cientistas 
e indústria a colocar um homem na lua antes do final da 
década de 1960. Em 2004, o presidente George W. Bush 
imaginou um retorno à Lua para estabelecer uma base 
para uma eventual missão tripulada a Marte. Em 2010, o 
presidente Obama definiu uma meta para os astronautas 
aterrissarem em um asteroide e, em 2016, o presidente 
Trump reiterou o apoio aos objetivos dos EUA de ir além 
da Terra até Marte.

Mesmo agora, os cientistas espaciais estão se 
preparando para novos e ousados projetos espaciais. 
Em 19 de janeiro de 2017, seis cientistas entraram em 
uma cúpula geodésica de 1.200 metros quadrados no 
Havaí para simular a vida em Marte. De acordo com 
um relatório da Associated Press em janeiro de 2017, 
os quatro homens e duas mulheres “não terão contato 
físico com o mundo exterior e trabalharão com um atraso 
de 20 minutos nas comunicações com sua equipe de 
apoio, ou o tempo que levaria para um  e-mail chegar à 
Terra a partir de Marte. O projeto financiado pela NASA 
estudará as dificuldades psicológicas associadas a viver 
em condições isoladas e confinadas por um período 
prolongado ... A Universidade do Havaí opera a cúpula, 
chamada Analogia e Simulação de Exploração Espacial 
do Havaí, ou HI-SEAS, e a NASA dedicou mais de US $ 
2 milhões para os vários estágios do projeto. ”

Os seres humanos levam  muito a sério a sua 
determinação de se aventurar no espaço, apesar de 

nossas limitações físicas. Essa realidade levou outros a 
considerar os assentamentos espaciais mais próximos 
do planeta Terra. Uma revista dedicada à exploração 
espacial, ‘adAstra’, cita o alto custo dos assentamentos 
espaciais expostos a perigosas radiações espaciais. 
“As pessoas sonham com assentamentos espaciais há 
décadas, mas esses sonhos não se concretizaram. Por 
quê? Porque a construção de projetos tradicionais de 
assentamento espacial é extraordinariamente difícil. 
Felizmente, há uma maneira muito mais fácil ”(“ Um 
caminho orientado pelo mercado radicalmente mais fácil 
para o assentamento espacial ”, de Al Globus, p. 26). O 
artigo continua: “É incrivelmente boa sorte que haja uma 
região do espaço, muito próxima da Terra, onde os níveis 
de radiação são muito mais baixos do que nos suspeitos 
usuais. Esta é a baixa órbita da Terra (LEO) diretamente 
sobre o equador (ou ELEO). O campo magnético da 
Terra protege a região de todos, exceto uma pequena 
fração da radiação espacial. ”

O artigo cita uma abordagem voltada para o 
mercado, na qual os turistas pagam pela despesa. Alguns 
turistas espaciais, de fato, pagaram até US $ 20 milhões 
para visitar a ISS, a Estação Espacial Internacional. 
Estes visionários do espaço esperam que à medida que 
esses assentamentos de baixa órbita se tornem mais 
populares ao longo do tempo, mais turistas espaciais 
pagarão por grande parte das despesas. Eles esperam que 
os assentamentos mais luxuosos e sofisticados se tornem 
realidade. O artigo conclui: “O próximo passo, é claro, é 
enviar grupos de assentamentos para a Alpha Proxima e 
iniciar o projeto de bilhões de anos de esverdeamento de 
nossa galáxia”.

OS HUMANOS LEVAM SUAS NATUREZAS COM 
ELES

Muitos estão entusiasmados com o conceito de 
desenvolvimento de assentamentos humanos no espaço. 
Mas haverá paz e tranquilidade no espaço para tal 
desenvolvimento? Em 1962, o presidente Kennedy 
perguntou perspicazmente “se esse novo oceano será um 
mar de paz ou um novo e aterrador teatro de guerra”. 
Afinal, se a humanidade não conseguir alcançar uma 
paz mundial duradoura entre as nações da Terra, o que 
nos faz pensar poder alcançar a paz duradoura entre as 

nações no espaço?
Enquanto os visionários sonham com assentamentos 

espaciais, existe um perigo real de guerra no espaço. Os 
Estados Unidos, a China, a Rússia e outras nações estão 
se preparando para uma eventual guerra no espaço. O 
que resultará das futuras guerras espaciais?

Sua Bíblia dá a resposta. Sua Bíblia revela uma 
futura Terceira Guerra Mundial. Muitos se referem a 
isso como a batalha do Armagedom. A próxima guerra 
mundial vai se expandir além da nossa atmosfera? Irão 
as nações lutar com armas poderosas e exóticas no 
espaço?

Em 2016, a revista ‘SpaceNews’ perguntou ao então 
candidato Donald Trump: “Quais seriam suas prioridades 
para o programa espacial militar do governo dos EUA?” 
Ele respondeu: “Devemos nos concentrar em aumentar 
a letalidade no combate e aumentar a consciência 
situacional e expandir nossa capacidades de inteligência. 
Também devemos garantir que nossas capacidades de 
alerta antecipado permaneçam fortes, bem como nossa 
capacidade de nos comunicar e navegar na guerra e na 
paz ”(16 de outubro de 2016).

“Combater a letalidade”? Isso significa que a 
guerra no espaço está à frente? Alguns na Europa e na 
Rússia acham que sim. Como o jornal britânico The Sun 
reportou:

“Viktor Baranet, um analista militar russo, 
disse ao ‘Sputnik News’ que as duas nações estão 
secretamente trabalhando para aumentar suas 
capacidades de guerra espacial e que outras 
nações provavelmente seguiriam o exemplo. Ele 
disse: “Os EUA estão funcionando em todos 
os cilindros desenvolvendo armas espaciais”. 
Baranet afirmou que a Rússia queria a paz nos 
céus, mas estava sendo atraída pela falácia 
americana. “Eu acho que se Washington 
continuar ignorando os pedidos da Rússia para 
a desmilitarização do espaço, a chamada” 
cosmonáutica de combate “se tornaria 
realidade”, acrescentou ele. “A humanidade terá 
que decidir se vai militarizar o espaço ou não” 
(27 de outubro de 2016).

Essa decisão foi tomada? De fato, foi! Em julho 
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de 2016, o Comando Espacial da Força Aérea dos 
EUA divulgou um esboço de seus planos para o 
que chama de “Força Missionária Espacial”. O que 
essa força fará? A partir do relatório: “Nossas forças 
espaciais devem demonstrar sua capacidade de reagir 
a um adversário pensante e operar como combatentes 
neste ambiente… Se não Adotar esta transformação 
rapidamente, perderemos nossa vantagem competitiva 
no espaço e comprometeremos nossa capacidade de 
enfrentar adversários com sucesso em todos os domínios 
”(SpaceNews.com, 20 de julho de 2016).

Mais de dez anos atrás, a China demonstrou suas 
capacidades espaciais disparando um míssil guiado 
no espaço para destruir um satélite meteorológico. 
Este evento levantou preocupações nos EUA sobre a 
vulnerabilidade de seus próprios satélites espaciais.

E a tecnologia da guerra está certamente 
avançando! Mais perto da Terra, drones com armas 
estão sendo considerados como a próxima tendência 
em equipamentos militares. Em janeiro de 2017, a New 
Scientist relatou os esforços do Exército dos Estados 
Unidos para produzir um míssil que pudesse transportar 
“um enxame de drones armados sobre uma área-alvo.” 
Como o artigo observa, “Embora tenha havido muita 
preocupação sobre robôs assassinos”, as tecnologias não 
são especificamente reguladas pelo direito internacional. 
”É possível que o espaço acima de nossa atmosfera possa 
se tornar um“ novo e aterrador teatro de guerra ”, no 
qual tecnologias avançadas e até mesmo artificialmente 
inteligentes podem ser desencadeadas?

A BÍBLICA PROFETIZA GUERRA NO CÉU!

Curiosamente, sua Bíblia claramente revela que 
haverá uma dramática guerra futura no espaço - mas 
um conflito muito mais poderoso do que qualquer outro 
atualmente recomendado ou planejado pelos presidentes 
e generais do planeta Terra!

Satanás, o diabo, atacará o trono de Deus no céu! 
Esta será uma batalha entre o exército angelical de Deus 
e o exército demoníaco de Satanás. Apocalipse 12: 7 
descreve claramente esse conflito: “E houve batalha no 
céu: Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão; 
e batalhavam o dragão e os seus anjos... ”Quem vencerá 
essa batalha? “…mas não prevaleceram; nem mais o 

seu lugar se achou nos céus.  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”(vv. 8–9).

Este evento irá sinalizar uma seqüência de eventos 
no final dos tempos que levaram ao retorno do Messias, 
Jesus Cristo. Satanás perderá essa guerra no céu. Ele 
ficará tão zangado que direcionará sua ira para os seres 
humanos físicos aqui na Terra. Como você vai saber que 
uma grande guerra espacial aconteceu? A mensagem 
celestial continua em Apocalipse 12:12 com seu grave 
aviso: “Ai dos que habitam na terra e no mar! Porque o 
diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem 
pouco tempo. “

Tempos perigosos estão à frente! Até os cientistas 
do mundo hoje reconhecem isTo! Em 26 de janeiro de 
2017, o Boletim dos Cientistas Atômicos mudou seu 
famoso Relógio do Fim do Mundo trinta segundos mais 
perto da meia-noite, simbolizando o crescente perigo da 
devastação nuclear global. Como o ‘New York Times’ 
relatou no mesmo dia, em dois minutos e meio este é “o 
mais próximo que o relógio havia chegado da meia-noite 
desde 1953, um ano depois que os Estados Unidos e a 
União Soviética realizaram testes concorrentes da bomba 
de hidrogênio. “

Todos os nossos leitores precisam entender: você 
precisará confiar em Deus para proteção durante os 
tempos perigosos à frente! Durante o tempo da ira de 

Satanás, durante a Grande Tribulação de que Jesus falou 
em Mateus 24: 21–22, Satanás ataca o corpo principal 
da igreja de Deus. Mas Deus protege a mulher ou a 
igreja no deserto (Apocalipse 12: 13–16). Satanás então 
ataca o remanescente da igreja de Deus - os verdadeiros 
cristãos que “guardam os mandamentos de Deus e têm o 
testemunho de Jesus Cristo” (v. 17). Note isso bem! Os 
cristãos verdadeiros têm o testemunho de Jesus Cristo 
e guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que são  
fiéis estarão na primeira ressurreição para encontrar 
Cristo no ar na última trombeta, conforme descrito em 1 
Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4.

UMA INVASÃO “ ALIENÍGENA”?

Anteriormente, notamos os medos de alguns, 
como Stephen Hawking, sobre uma invasão do espaço. 
Quando Cristo voltar, nem todos o aceitarão como seu 
Salvador a princípio. Alguns o temerão como um invasor 
alienígena, vindo para tirar seu poder.

Você consegue imaginar uma combinação do 
poder militar de todas as nações sendo desencadeada 
contra Jesus Cristo quando Ele descer do céu? Isso 
é exatamente o que o apóstolo João descreve em 
Apocalipse 19:19! “E vi a besta, e os reis da terra, e os 
seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que 
estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército.” Os 
exércitos combinados das nações rebeldes lutarão contra 
Cristo quando Ele voltar do céu !

Como Cristo responderá? Nos é dito em Apocalipse 
19: “E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que 
estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro 
e julga e peleja com justiça... E seguiam-no os 
exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de 
linho fino, branco e puro.  E da sua boca saía uma aguda 
espada, para ferir com ela as nações; e ele as regerá com 
vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho 
do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.  E na veste 
e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e 
Senhor dos Senhores”(vv. 11, 14-16).

Jesus Cristo vencerá essa batalha, conquistando 
todas as nações e devastando os exércitos que se opõem 
a Ele. Graças a Deus, Satanás terá pouco tempo para 
causar grande tribulação antes de ser amarrado e lançado 
no abismo por mil anos. Você pode ler sobre esse 

julgamento em Apocalipse 20: 1–3. Mas você precisa 
vigiar e orar, e entender a guerra espacial profetizada 
que está à frente, bem como a sequência de eventos 
proféticos que cercam esse evento cósmico. (Considere 
solicitar nosso livreto gratuito, Revelação: O mistério 
revelado,, que explica essas profecias em detalhes.)

APÓS A GUERRA NO ESPAÇO, UM MUNDO EM 
PAZ!

Cristo conquistará todas as nações que se opuserem 
a Ele. Vimos que Apocalipse 19 descreve os exércitos 
das nações do mundo reunidas para fazer guerra no 
regresso do Messias. O que acontece com esses exércitos 
humanos e as forças espirituais por trás deles? “ E a 
besta foi presa e, com ela, o falso profeta, que, diante 
dela, fizera os sinais com que enganou os que receberam 
o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois 
foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de 
enxofre.  E os demais foram mortos com a espada que 
saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e 
todas as aves se fartaram das suas carnes”(v. 20-21).

O vitorioso rei dos reis estabelecerá o seu governo 
para governar todas as nações. O Reino de Deus 
governará o planeta Terra com justiça e equidade. Essa é 
a boa notícia em que nos alegramos!

Quem vai ganhar a corrida espacial? A resposta 
encorajadora é: Jesus Cristo vencerá a corrida espacial! 
Ele tem todo o poder no universo. Como nos diz em 
Hebreus 1: 3, Cristo sustenta “sustentando todas as 
coisas pela palavra do seu poder”. Ou, como a tradução 
de Moffatt afirma, Ele “sustenta o universo por sua 
palavra de poder”.

Devemos esperar pelo futuro final da paz na terra, 
a paz no espaço e a paz nos céus. Apocalipse 21 revela 
que a Nova Jerusalém virá do céu para a Terra. O 
apóstolo João descreve o cenário no versículo 1: “E vi 
um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu 
e a primeira terra passaram, e o mar já não existe”. Não 
serão necessárias 50 gerações de esforço humano, nem 
um “bilhão de anos projetado  para ecologizazar nossa 
galáxia ”, como previsto pelos cientistas espaciais. Deus 
Todo-Poderoso assegurará um futuro glorioso para os 
céus e a terra. Que Deus o ajude a se preparar para esse 
destino incrível.



Aqui está um assunto 
absolutamente vital que é 
muito mais importante do que 
a maioria das pessoas podem 
começar a perceber! Tem 
tudo a ver com que se você 
realmente “conhece” ou nao 
o verdadeiro Deus -o criador. 
Na verdade isto diretamente 
afeta a você na sua herança 
da vida eterna no seu breve 
futuro Reino.

O nosso programa O mundo de amanhã
que é transmitido no YouTube, ensina a 
conformidade das profecias bíblicas no 
panorama do mundo

Visite-nos em:
www.YouTube.com

Por que você nasceu?  Por 
que Deus permite que 
até os cristãos dedicados 
passem por anos e décadas 
de provações, testes e 
perseguições?   Por que é 
tão importante que todos 
nós “superemos”? Qual é 
o objetivo magnífico para 
todas as nossas vidas aqui 
no planeta Terra?

M A C O N H A

Esforços para legalizar o uso da maconha, para ambos fins 
“medicinais” e recreativos, continuam a crescer e encontrar 

sucesso nos salões dos governos estaduais e nacionais.

Todas as nossas publicações são totalmente gratuitas. Visite-nos em OMundoDeAmanha.org ou direcione seu pedido para o endereço mais próximo que você encontrará na p. 2


