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E .m circunstancias normais neste mundo, devido às suas 
crenças pessoais, seus hábitos e sua vida diária, não haveria 

qualquer razão para você se sentir atraído a ler este livro. No entanto, 
a grande maioria dos que o leem, fazem isto porque, neste momento, 
as circunstancias ao seu redor são tudo, menos normais. O fato é que 
essas circunstâncias são cada vez mais ameaçadoras, catastróficas e 
verdadeiramente assustadoras.

Você pode ter se sentido atraído a ler este livro porque alguém 
em quem você confia, a quem você respeita ou ama lhe disse que nele 
você pode encontrar respostas honestas para o que está acontecendo 
no mundo, e que os avisos que foram dados durante anos sobre estes 
acontecimentos são muito acertados. Este livro também fala sobre 
o que ainda está para acontecer neste mundo antes de que tudo isso 
chegue ao fim.

Outra possibilidade para que você esteja lendo este livro é porque 
você, de alguma maneira, espera, acredita ou sente que é importante 
saber tudo isso, e que por isso você deve ler este livro. 

No entanto, e acima de tudo, você quer respostas para o que está 
acontecendo, você quer saber por quê tudo isto está acontecendo, e 
também quer saber o que vai acontecer depois. As únicas respostas 
certas e significativas às suas perguntas estão de fato no presente livro 
e nos outros dois livros que eu escrevi anteriormente, e que predizem 
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com exatidão que tudo isso ia acontecer. O primeiro livro, O Anunciado 
Tempo do Fim, foi publicado em 2004, e o segundo, 2008 – O Último 
Testemunho de Deus, foi publicado em outubro de 2006. A única coisa 
que agora é diferente do que foi escrito então é que os acontecimentos 
que foram profetizados nesses livros estão ocorrendo exatamente sete 
anos mais tarde do que acreditávamos antes.

Nenhum governo, nenhum economista ou qualquer outro líder 
religioso deste mundo pode dar uma resposta honesta ás suas pergun-
tas. Eles não podem lhe dar uma resposta agora e tampouco poderão 
lhe dar uma resposta no futuro, porque simplesmente não podem de 
fazer isso.

Por isso, se você se preocupa realmente com seu bem-estar e até 
mesmo com sua sobrevivência, e com a sobrevivência de seus fami-
liares e amigos, você precisa ler esse livro com a mente aberta, pois 
você deve isso a si mesmo e a eles. Porque seu bem-estar, agora e no 
futuro, pode muito bem depender do que você entenda de tudo o que 
está lendo e do quanto você possa compartilhar com eles. 

Esta fase da história da humanidade pode ser descrita como o 
“tempo do fim”. Mas, por favor, não me interprete mal, pois isso não 
significa o fim do ser humano ou o fim deste mundo. Mas significa 
que será então que os acontecimentos apocalípticos que ameaçam a 
existência dos seres humanos vão ocorrer. Sim, o mundo está prestes 
a mudar de uma maneira drástica, e a população mundial será drasti-
camente reduzida. E os que sobreviverem a tudo isso poderão seguir 
vivendo em uma nova era para a humanidade. E na verdade é que 
isso é “uma boa notícia”; a melhor notícia que se poderia esperar ou 
imaginar depois da última guerra que os seres humanos vão guerrear.

Encarando a verdade
Seja qual for a sua crença religiosa, essa crença agora será afrontada, 
pois esta é a resposta natural dos seres humanos ao que você vai ler 
agora, e que é muito diferente do que você sempre acreditou. Você 
agora está sendo confrontado com a necessidade de pensar com 
objetividade e com a mente aberta sobre tudo o que você crê sobre 
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Deus. Deus Todo-Poderoso, o único que sempre existiu, é o agente 
principal e o centro de tudo o que está acontecendo agora. E feliz-
mente estamos nos aproximando muito rapidamente ao momento 
mais importante de toda a história da humanidade porque Deus agora 
vai interferir e mudar completamente este mundo, que já não será 
como nós o conhecemos. Você precisa saber por que o Grande Deus 
permite que a humanidade esteja a beira da extinção, e por que Ele, 
na maioria das vezes, se absteve de interferir nos assuntos dos seres 
humanos até agora.

Quase todos os que leiam este livro serão confrontados com a 
necessidade de examinar suas crenças mais arraigadas sobre o Grande 
Deus que nos criou. De um modo geral, durante os últimos 6.000 
anos, Deus se absteve de intervir nos assuntos do homem e permitiu 
ao homem experimentar com todos os tipos de governo, sistemas 
econômicos e religiões; até mesmo aquelas que supostamente se 
baseiam na verdadeira fé nele. No entanto, isso está prestes a mudar, 
pois Deus está a ponto de marcar o começo de uma nova era neste 
mundo, impedindo que o ser humano destrua a si mesmo e a esta terra.

Se você é um seguidor do cristianismo tradicional, este processo 
de ser confrontado com o que você sempre acreditou será exatamente 
igual a quando você era criança e você descobriu que papai noel e o 
coelhinho da páscoa não existem. Você descobriu que eles são per-
sonagens fictícios. Eles são simplesmente uma mentira que os pais 
transmitem aos seus filhos. E por acaso é esta uma boa maneira de 
inculcar nas crianças os valores morais e de caráter, especialmente 
se isso está associado a falsas crenças religiosas? Claro que não! Mas 
isso é exatamente o que a maioria das pessoas têm feito. Tal com-
portamento é facilmente aceito como algo bom, correto e inofensivo, 
porque as pessoas pensam que é divertido, bonito e emocionante 
participar de algo que tem como objetivo unir a família e assim passar 
mais tempo juntos.

Agora que você já é adulto, o mesmo vai ocorrer de novo com 
relação a muitas coisas que você acredita sobre Deus e sobre Jesus 
Cristo. Eu vou lhe mostrar claramente que grande parte do que lhe 
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foi ensinado sobre Eles não é verdade mas simplesmente fantasias 
baseadas em mentiras.

Mas a realidade é que o mundo está prestes a entrar em uma 
última guerra mundial – a Terceira Guerra Mundial (que pode muito 
bem estar em curso quando você estiver lendo isto). Essa guerra vai 
terminar em um conflito nuclear global e a grande escala.

E antes que essa terrível guerra termine, milhões de pessoas terão 
morrido, porque algumas armas nucleares terão sido usadas. Mas 
quando essa guerra estiver quase terminando, Deus disse que um 
bloco militar formado pela China e pela Rússia se enfrentará em um 
conflito armado, incluindo o uso de armas nucleares, a outro bloco 
formado por exatamente dez nações, os Estados Unidos da Europa. 
Deus revela que um terço da população do mundo será destruído nesse 
conflito. Isso significa que mais de 2 bilhões de pessoas morrerão num 
espaço de tempo muito curto. Esse será o “Armageddon” mencionado 
nas páginas da Bíblia. Isso não será como o resto do mundo ou os 
líderes religiosos disseram que seria.

Esta verdade, esta realidade sobre uma guerra de tais proporções, 
é algo que deve causar-nos muito temor e consternar-nos a todos. Este 
é verdadeiramente um tempo para temer. Embora nos livros anterio-
res que eu escrevi eu dei essas mesmas advertências, foram menos 
de mil pessoas (até o momento em que estou escrevendo o presente 
livro) que realmente creram no conteúdo deles. Mas desta vez vai 
ser diferente. Agora as pessoas não terão de esperar, com ceticismo 
ou com zombaria, para ver se o que está escrito aqui vai acontecer 
realmente. Essas coisas já estão acontecendo agora, e isto é evidente 
na vida das pessoas.

Uma triste verdade sobre a natureza humana é que as pessoas só 
estarão dispostas a dar ouvidos a Deus depois de que tudo aquilo no 
que elas sempre confiaram comece a ser destruído, e elas vejam que 
os acontecimentos que Deus profetizou começam a ocorrer. Essa é a 
principal razão pela qual Deus está permitindo que os seres humanos 
provem dos frutos de suas próprias escolhas. Acontecimentos terríveis 
vão continuar a ocorrer neste mundo, muito piores do que os que já 
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estão ocorrendo agora. Todos os acontecimentos que foram profeti-
zados anteriormente, nos dois livros que eu escrevi, estão ocorrendo 
agora exatamente como foi escrito!

Meu predecessor, o Sr. Herbert W. Armstrong, que morreu em 
1986, avisou que haveria uma última grande guerra – a Terceira 
Guerra Mundial. Ele começou a alertar sobre isso logo após a Segun-
da Guerra Mundial. Ele explicou claramente que seria uma grande 
guerra nuclear. Ele também disse o que Deus revelou sobre o resultado 
dessa guerra. Deus disse que essa guerra seria de tal magnitude, e 
que causaria tanta destruição, que os seres humanos vão destruir a 
si mesmos se Ele não intervisse para impedir isto. Essa é a única e 
verdadeira esperança para a humanidade: que Deus intervenha nos 
assuntos deste mundo, para impedir que os seres humanos cometam 
uma atrocidade inconcebível.

E a verdade é que os seres humanos já possuem armas nucleares 
suficientes para destruir toda a vida nesta terra, e várias vezes, embora 
eles só precisam fazer isso uma vez! Esta é a situação na que o mundo 
se encontra agora.

O Sr. Herbert W. Armstrong não só avisou ao mundo sobre estes 
eventos que aconteceriam no tempo do fim, e que estão acontecendo 
agora, mas ele também revelou quais seriam as nações que estariam 
envolvidas nisso, e explicou parte do processo que levaria esse grupo 
de nações a se unir e levar ao mundo a esse Armagedom.

Deus revelou ao Sr. Herbert Armstrong que dez nações da Europa 
formariam uma união de nações em um sétimo e último renascimento 
do espírito do antigo Sacro Império Romano. Ele explicou que essas 
nações se levantariam contra a China e a Rússia, em um conflito que 
acabaria provocando a Terceira Guerra Mundial. Se não me falha 
a memória, em 1950 ele enviou a Europa alguns trabalhadores da 
revista A Verdade Plena, da qual ele era o diretor, para assistir a uma 
reunião dos países que estavam se organizando no Mercado Comum 
Europeu, o predecessor da União Europeia. Ele fez isso devido a una 
profecia que Deus tinha revelado a ele sobre dez nações da Europa 
que no tempo do fim se uniriam em uma grande aliança, nesse sétimo 
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e ultimo renascimento. Deus revelou a ele que essas nações estariam 
unidas através de uma moeda comum (e quatro décadas mais tarde 
o euro foi implementado), um governo comum, e posteriormente 
um exército comum, a OTAN, que possui todo o tipo de armamento, 
incluindo armas nucleares.

No momento em que eu estou escrevendo isto
No momento em que estou começando a escrever este livro (em meados 
de 2015), o mundo está profundamente dormido, totalmente alheio ao 
que está as portas: uma devastadora crise econômica global e a Terceira 
Guerra Mundial. Apenas alguns poucos estão começando acordar 
para essa realidade. E foi somente no ano passado que renomados 
economistas e alguns políticos começaram a falar e a alertar sobre 
uma iminente crise econômica, que será muito maior que a de 2008. 
No entanto, o que nem eles mesmos compreendem é que esta crise 
será muito pior do que eles possam imaginar. E isso provavelmente já 
estará acontecendo antes de que você comece a ler este livro.

A mais o menos um mês atrás, em um discurso durante a Confe-
rência do Banco Mundial, em Bretton Woods, o bilionário capitalista 
George Soros avisou sobre o possível risco de uma Terceira Guerra 
Mundial. Ele disse que a menos que os EUA façam uma “grande 
concessão” e permita que a moeda chinesa seja incluída na cesta de 
moedas do FMI, “existe um perigo real de que a China e a Rússia se 
comprometam com tratados políticos e militares. E se isso acontecer, 
a ameaça de uma guerra mundial deixa de ser somente uma ameaça.”

Soros concluiu seu discurso dizendo que o orçamento militar 
tanto da Rússia como da China está aumentando. Ele então deu o 
seguinte sinistro aviso: “Se houver um conflito entre a China e um 
dos aliados dos Estados Unidos, como o Japão, por exemplo, então 
não seria exagerado dizer que estaríamos a um passo da Terceira 
Guerra Mundial”.

Poucos dias depois de seu discurso, o Global Times, um jornal de 
propriedade do Diário do Povo, o jornal oficial do Partido Comunista 
da China, publicou um editorial com outro aviso do mesmo tipo, 
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afirmando que se Washington não para de exigir que Pequim detenha 
a construção das ilhas artificiais no Mar do Sul da China, uma guerra 
entre a China e os Estados Unidos será algo “inevitável”. E também 
diz: “Não queremos um conflito militar com os Estados Unidos, mas, 
se isto acontecer, teremos que aceitá-lo.”

Desde novembro de 2008, Deus retirou a Sua proteção e o Seu 
favor aos Estados Unidos. Os Estados Unidos só se tornaram a grande 
nação que eles são porque Deus deu esta terra a um povo sobre o qual 
foi profetizado que o próprio Deus faria deles uma grande, poderosa 
e próspera nação. Esta profecia diz que no tempo do fim eles seriam 
a nação mais próspera e poderosa que esse mundo já viu. No entan-
to, Deus também disse que eles se tornariam tão orgulhosos que as 
outras nações do mundo se voltariam contra eles. E isto é o que está 
acontecendo agora, neste tempo do fim.

Já faz algum tempo que as outras nações do mundo deixaram 
de confiar nos Estados Unidos. Elas estão cansadas de ver como 
este pais tenta “impor seu poder” aos outros constantemente, para 
conseguir que se faça sua egoísta vontade. A realidade está muito 
longe dos comentários que o presidente fez algumas semanas atrás, 
quando ele disse que agora as nações do mundo respeitam mais que 
nunca os Estados Unidos. A verdade é que hoje os Estados Unidos são 
mais desrespeitados e odiados do que em qualquer outro momento 
da história.

Desde que Deus deixou de intervir e lhe retirou Seu favor e Sua 
proteção, o governo dos Estados Unidos já não atua com sensatez, com 
um objetivo definido, com audácia, ou com uma ambição enfocada 
em algo significativo. Em vez disso, o governo atua com base em 
jogos políticos, na manipulação, na mentira e numa arrogância cega 
e egoísta. Essa é exatamente a maneira como Deus descreve a este 
povo nos dias de hoje: eles estão doentes da cabeça aos pés.

Ontem mesmo os Ministros de Defesa da OTAN se reuniram em 
Bruxelas e acordaram ampliar a Força de Resposta da organização, de 
13.000 a 40.000 soldados. Um dia antes dessa reunião, o secretário de 
Defesa dos EUA anunciou o posicionamento de centenas de tanques 
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americanos, veículos militares e peças de artilharia pesada nos países 
bálticos, e também na Polónia, na Bulgária e na Roménia.

Ao se referir a isso, um jornal comenta: “Há apenas uma conclusão 
a que o Kremlin pode chegar a partir dessas medidas tão ameaçadoras 
e agressivas: Washington e seus aliados europeus estão se preparando 
para uma guerra contra a Rússia. E não resta dúvida de que Moscou 
também se está preparando para isso.” E também diz: “Se o período 
de paz da pós-Segunda Guerra Mundial está chegando ao fim, segu-
ramente a preparação para a Terceira Guerra Mundial já começou.”

Nessa reunião da OTAN em Bruxelas, o Secretário-Geral explicou 
que a implantação e a expansão das forças da OTAN na Europa Oriental 
é simplesmente uma resposta defensiva à “agressão” da Rússia na Ucrâ-
nia. Ele afirmou: “Estamos avaliando cuidadosamente as implicações 
do que a Rússia está fazendo, incluindo as suas atividades nucleares.”

Em um depoimento no começo deste mês, o Secretário Adjunto 
de Defesa para a Estratégia, Robert Scher, disse ao Congresso que o 
Pentágono estava considerando como responder a possíveis violações 
do tratado sobre misseis nucleares de médio e de curto alcance (INF 
em inglês). E entre as opções estão os ataques preventivos, com mísseis, 
contra a Rússia.

É hora de dar ouvidos a Deus 
Como o primeiro livro, este livro está sendo escrito de maneira clara 
e com base em fatos verdadeiros. Eu não estou preocupado se estou 
ferindo a sensibilidade das pessoas ou se estou sendo politicamente 
correto ou não. Eu não me preocupo do que vão pensar ou dizer sobre 
o que está escrito aqui.

A principal razão para escrever o presente livro dessa maneira é 
porque o seu conteúdo é algo que vem de Deus para o ser humano. 
Deus não está preocupado com as queixas mesquinhas e as críticas dos 
seres humanos sobre Sua pessoa. Tudo o que está escrito aqui sobre 
os eventos catastróficos que vão acontecer e também as razões para 
isso, foi revelado por Deus, através do poder do Seu espírito. Deus 
não está preocupado se isto é politicamente correto ou se estamos 
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ofendidos com o que Ele diz. Muito pelo contraio. E o que devemos 
fazer é dar ouvidos ao que Ele nos diz. Devemos desejar e nos esforçar 
para fazer o que Ele nos diz, para obedecer-lhe. E na verdade tudo isso 
está relacionado com a época em que nos encontramos na história da 
humanidade. Deus está começando a interferir nos assuntos dos seres 
humanos, e as pessoas serão julgadas de acordo com sua disposição a 
dar ouvidos a Deus ou não.

A história tem mostrado que a disposição do ser humano para dar 
ouvidos a Deus é quase nula. Esta é uma das principais razões pelas 
quais esse tempo do fim será tão horrível. Deus sabia que o ser humano 
se tornaria muito orgulhoso e autossuficiente com todos os grandes 
avanços que ele alcançou na ciência e na tecnologia agora, mais que 
em qualquer outra época da história. O resultado de todo esse orgulho 
é que o ser humano também iria se rebelar contra Deus e não ia dar 
ouvidos a Ele, mais que em qualquer outra época da história.

O ser humano é tão arrogante que pensa que o progresso que al-
cançamos nos últimos séculos se deve ao fato de que NÓS começamos 
a utilizar e a aproveitar melhor nossos conhecimentos, a ciência e a 
tecnologia, e que como resultado disso NÓS temos feito descobertas 
tão importantes que fazem com que nos 5.800 anos anteriores o ser 
humano pareça um ser primitivo.

Com esse raciocínio, com toda essa auto adulação e auto engrande-
cimento, quantos considerariam, ainda que apenas por um momento, 
que foi Deus quem nos permitiu alcançar todos os grandes avanços, 
que foi Deus quem nos deu todo o conhecimento que temos para fazer 
os progressos que temos feito na ciência, nas matemáticas e na tecno-
logia? Quem pensaria que é impossível para o ser humano fazer tais 
descobertas e alcançar esse nível de conhecimento por conta própria? 
A verdadeira prova de que o ser humano não é capaz de alcançar tudo 
isso por conta própria é precisamente o fato de que nos primeiros 5.800 
anos de sua existência ele não foi capaz de chegar a tais conquistas. 
E a capacidade mental do ser humano continua sendo basicamente a 
mesma nos últimos 200 anos, quando os maiores avanços na ciência 
e na tecnologia lhe permitiram progredir tanto.
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O motivo pelo qual o avanço na ciência e na tecnologia foi retido 
até agora, no tempo do fim, é porque o ser humano teria aniquilado a 
si mesmo muito antes de cumprir o tempo que Deus determinou para 
que ele governasse a si mesmos. Deus determinou que durante 6.000 
anos os seres humanos iam governar a si mesmos. Isso é parte do Seu 
plano e Seu propósito para eles desde o começo da criação. A verdade 
é que se o ser humano tivesse acesso a todo esse conhecimento desde 
o começo, a humanidade não teria chegado nem aos tempos de Noé, 
a época do dilúvio, que foi pouco depois dos primeiros 1.000 anos da 
existência do homem na terra.

Agora é o momento para que comecemos a dar ouvidos a Deus, 
nosso Criador, para que Ele possa nos salvar de nós mesmos, da nossa 
natureza egoísta. E assim Ele possa levar-nos a uma nova era, em um 
mundo onde todos viverão muito melhor.

Eu pessoalmente desejo que o que está escrito aqui possa ajudar 
a todos os que o leiam a responder a Deus de uma maneira rápida e 
positiva. Dessa forma, eles poderão receber e depois compartilhar com 
seus entes queridos a informação aqui contida, e assim eles possam 
incentivar e animar a todos com a esperança que todos necessitam 
para poder suportar e sobreviver ao que virá. E essa ajuda só pode vir 
de uma única fonte, só pode vir de Deus Todo-Poderoso, que deseja 
que lhe ouçamos, como Seus filhos que somos, que respondamos a 
Ele como quem Ele é: nosso Pai amoroso. Para que assim Ele possa 
começar a nos abençoar, nos livrar de todo esse horror e nos libertar 
da escravidão espiritual que está acabando com este mundo.

É importante compreender que Deus não vai interferir para ajudar 
àqueles que se recusam a dar ouvidos a Ele. Se você se recusa a dar 
ouvidos a Deus, isto vai trazer muito mais dor, sofrimento e tristeza 
para você mesmo e para outros. E isto provavelmente resultará na 
sua própria morte e na morte de outros também. No entanto, quanto 
antes as pessoas começarem a dar ouvidos a Deus e a atuar de acordo 
com o que Ele diz, antes Ele começará a intervir na vida das pessoas 
para abençoá-las.
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Deus agora está interferindo nos assuntos deste mundo, na vida 
de toda a população do mundo, de uma maneira que Ele não faz desde 
o dilúvio nos dias de Noé. E desta vez Deus não quer salvar a apenas 
uma família, Ele quer salvar a milhões de pessoas. E no tempo de 
Deus, Ele vai permitir que coisas terríveis aconteçam nesta terra. E 
o próprio Deus trará destruição e morte a essa terra para executar a 
sentença do Seu juízo, devido a destruição causada pelo ser humano. 
A humanidade caminha a passos largos rumo a sua auto-aniquilação. 
E Deus vai destruir a muitos que não querem dar ouvidos a Ele e que 
colaboram na destruição do que Ele criou.

A história de Noé e da arca é um excelente exemplo da atitude 
do ser humano e seu espírito de incredulidade para com Deus e Seu 
grande poder. As pessoas acham difícil acreditar que o que está escrito 
na Bíblia sobre esse dilúvio é verdade. Porque é tão difícil para a mente 
humana crer que Deus é o Criador de todo o universo? Pense nesta 
história e veja se você acredita que essas coisas são realmente verdade. 
E se você acha difícil acreditar nisso, então porquê simplesmente não 
pede ajuda a Deus para que você possa “ver” isso? E á medida que você 
continuar lendo este livro, se isso for muito difícil para você, peça a 
Deus que lhe ajude a “ver” se tudo isso é verdade.

Alguns dos supostos eruditos religiosos ensinam que o dilúvio é 
apenas uma história para crianças, que não aconteceu de verdade. Mas 
o dilúvio acontecer, porque está escrito na Bíblia! Toda a vida animal 
daquela região e toda a vida humana no mundo inteiro foram destruídas 
por esse grande dilúvio. Exceto Noé e sua família. Um outro triste 
fato sobre a natureza humana é que depois do dilúvio nenhum dos 
membros da família de Noé agradeceu a Deus por haver-lhes salvado 
a vida. Em vez disso, devido à que a natureza humana é incrivelmente 
egoísta e orgulhosa, eles se encheram de amargura e começaram 
julgar e a criticar a Deus pelo que tinha acontecido.

Essa atitude e esse espírito também podem ser vistos na atitude, 
na resposta do ser humano a Deus nos dias de hoje. E é por isso que 
Ele não somente permitirá que os seres humanos sofram uma grande 
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devastação com os catastróficos acontecimentos do tempo do fim, 
mas o próprio Deus trará destruição e morte sobre esse mundo. Esta 
atitude, esse espírito que está contra Deus, é um defeito próprio do 
raciocínio e da maneira de julgar do ser humano. É uma atitude de falta 
de temor em criticar a Deus, de recusar-se a reconhecer que só Ele é 
justo e perfeito para julgar tais assuntos; algo que, definitivamente, 
nenhum ser humano é.

A família de Noé, mesmo depois de ver o grande poder de Deus 
para executar a sentença de Seu juízo sobre a humanidade, não temeu 
criticar ao próprio Deus. Eles se colocaram no lugar de “Deus”, julgan-
do o certo e o errado. Eles tomaram para si a prerrogativa de juiz, se 
outorgaram o direito de criticar a Deus. Quão corrompida pode ser a 
mente humana! Isto mostra muito bem a perversão da mente humana.

Mas, o que ha de errado em tudo isso? Se Deus é nosso Criador e 
nos deu a vida, nos permitiu viver sobre esta terra que Ele criou, não 
deveríamos dar ouvidos a Ele e viver como Ele diz que devemos viver? 
É como no exemplo do barro e do oleiro: “Pode o barro dizer ao oleiro 
que não gosta da maneira como ele o está modelando?” Esse exemplo 
ilustra a grande estupidez que é questionar a Deus, nosso criador.

E se Deus não nos criou, se Deus não existe, a verdade é que então 
estamos todos condenados!

Muitas vezes os seres humanos, tão cheios de orgulho, preferem 
aceitar a ideia de que surgimos do “limo”, que éramos seres microscó-
picos que ao longo de milhões e milhões de anos foram evolucionando 
e começaram a andar, a desenvolver membros locomotores, um sis-
tema digestivo e outros órgãos vitais e sistemas mais complexos, até 
finalmente chegar a seres humanos. Que enorme disparate!

Muitas pessoas preferem acreditar que éramos criaturas muito 
inferiores, que saíram do limo e começaram a rastejar e a evoluir. 
Mas, o que dizer das leis que regulam a biologia e a química? E que 
tipo de cérebro, ou habilidade, tem um camarão, um molusco, ou um 
peixe para poder decidir, ou talvez sentir a compulsiva “necessida-
de” de evoluir até se tornar um ser superior ou melhor? Temos que 
concordar que isso é algo que requer da capacidade para se enfrentar 
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à mudanças muito lentas e para lutar pela própria sobrevivência ao 
longo de milhões de anos.

Visto dessa perspectiva isto parece ridículo e faz com que os 
catedráticos que acreditam em tal teoria pareçam simplórios e ingê-
nuos. Segundo quais leis da natureza essas coisas podem acontecer? 
O homem sempre quis voar. Então, por quê os pássaros “voaram 
antes de nós”, se somos seres de constituição mais avançada e mais 
complexa que eles? Em vez disso, tivemos que voar por meio da en-
genharia mecânica. Isso talvez seja porque chegamos a um ponto em 
que, de alguma forma, “sentimos” que era necessário fazer isto dessa 
maneira, porque caso contrario seriam necessários milhões de anos 
até que evoluíssemos até desenvolver nossas próprias asas sem antes 
destruir-nos totalmente.

E o que pensar da teoria do “big bang”? Uma teoria que afirma que 
o universo veio à existência a partir do nada. As pessoas deveriam se 
perguntar como o mínimo duas perguntas óbvias sobre essa teoria 
antes de aceitar isso tão cegamente: Quando o “big bang” ocorreu, de 
onde veio a enorme e incalculável quantidade de matéria que explodiu 
no espaço produzindo bilhões e bilhões de estrelas e galáxias? E de 
onde vem o universo, que é muitíssimas vezes mais extenso que tudo 
isso? Que leis possibilitaram tal explosão? E se essas leis já existiam, 
de onde vieram?

Mas você não pode questionar isso nas escolas ou nas universida-
des, pois se fizer isso será objeto de escárnio, de gozação, até mesmo 
por parte de seus amigos. Eles esperam que não só acreditemos que o 
universo surgiu de uma grande explosão – o “big bang” – mas também 
que acreditemos que quando isso aconteceu leis incrivelmente com-
plexas e ordenadas surgiram de repente. Você é obrigado a engolir um 
“big bang” e a negar a existência do Grande Deus, quem realmente 
criou o universo.

Noé e a arca
Antes de continuar com o tema da natureza humana, que tão facil-
mente se ensoberbece até o ponto de julgar e até mesmo criticar a 
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Deus, e por isso se nega a dar ouvidos a Seus conselhos, voltemos a 
história de Noé e da arca. Esta historia ilustra perfeitamente o difícil 
que é para a mente humana aceitar as verdades mais fundamentais 
sobre Deus.

Para poder entender melhor esta história vamos ler o que o próprio 
Deus escreveu para nós. Mas antes de ler o que está escrito em Gênesis, 
devemos examinar primeiro a palavra hebraica usada nesta narração. 
Esta palavra foi traduzida da maneira imprópria em muitas línguas, e 
as traduções não transmitem devidamente o significado nela contido. 
Esta palavra é traduzida em português como “corrompido”; e é bom 
que você entenda seu significado neste contexto. Vou dar aqui alguns 
exemplos que lhe ajudarão a compreender isto melhor.

Ha uma narração no libro de Oséias que mostra muito bem o 
significado e o uso correto desta palavra.

“Eles tornaram-se profundamente corrompidos, como nos dias 
de Gibeá. Mas Ele [Deus] se lembrará de sua iniquidade e visitará seus 
pecados.”(Oséias 9:9).

O contexto desta narração é que Israel tinha se apartado dos ca-
minhos de Deus, voltando-se para seus próprios caminhos, vivendo 
no pecado, vivendo de maneira contrária aos caminhos de Deus. A 
Bíblia define o pecado como “a transgressão da lei de Deus” (1 João 3:4).

Podemos encontrar outro exemplo disto em uma narração sobre 
o arcanjo Lúcifer, cujo nome Deus mudou para Satanás. Deus criou 
os anjos como agentes morais livres, como seres capazes de tomar 
decisões e fazer escolhas por conta própria. Caso contrário, eles seriam 
como robôs ou como os animais, que Deus programou para agir por 
instinto e não com base no raciocínio. Deus criou o homem dessa 
mesma maneira, como agente moral livre, e lhe deu a capacidade de 
pensar e de raciocinar.

No entanto, quando Deus criou os anjos, Deus lhes deu uma 
mente que continha unicamente o conhecimento e a compreensão 
dos caminhos de Deus. Isso era tudo o que eles sabiam e conheciam. 
Até que Lúcifer e os que o seguiram no seu raciocínio começaram a 
fazer escolhas contrárias aos caminhos de Deus.
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Em uma narração sobre o que Lúcifer fez podemos ver como suas 
escolhas equivocadas afetaram sua mente, corrompendo-a. “Tu eras 
querubim ungido para proteger, [Lúcifer, como mencionado em Isaías 
14:12], para isso Eu te criei. Estavas no monte santo de Deus [ele ocupava 
um alto cargo no governo de Deus]. Andavas no meio das pedras de 
fogo [entre os demais anjos]. Perfeito eras em todos os teus caminhos 
[porque então seus caminhos estavam em unidade e em harmonia 
com Deus] desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade 
em ti.” (Ezequiel 28: 14-15).

“Teu coração se enalteceu [se encheu de orgulho e de arrogância] 
por causa de tua beleza [por causa da excelência e do poder que Deus 
havia criado nele]. ‘Corrompeste’ tua sabedoria por causa do teu es-
plendor.” (Ezequiel 28:17).

Lúcifer se ensoberbeceu, julgando-se muito importante, e começou 
a colocar sua maneira de pensar e suas ideias acima das de Deus. Logo 
ele começou a viver de maneira contrária aos caminhos de Deus e a 
seguir seus próprios caminhos. Deus lhe disse que por pensar de tal 
maneira e por agir de acordo com suas próprias escolhas, por viver de 
forma diferente ao verdadeiro caminho de Deus, ele havia “corrompi-
do” sua mente e seus pensamentos. E isto era o resultado do pecado.

Agora que já expliquei o uso da palavra “corrompido”, fica mais 
fácil entender o que Deus diz sobre os que viviam nos dias de Noé. 
Esta palavra está relacionada a uma determinada mentalidade, uma 
determinada maneira de pensar. E o indivíduo que tem mentalidade 
essa não se importa com os caminhos de Deus, mas somente com seus 
próprios caminhos. E o resultado disso é o pecado. E é importante 
entender isso porque esse é exatamente o ponto em que o mundo ha 
chegado nos nossos dias. Novamente.

“O Senhor viu que a iniquidade do homem tinha aumentado na terra 
e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e 
somente para o mal.” (Gênesis 6:5).

E por causa da corrupção do ser humano, como resultado de ter se 
apartado dos caminhos de Deus, tornando-se tão iniquo, Deus disse: 
“Farei desaparecer da face da terra o homem que criei...” (Genesis 6:7).
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“Noé, porém, achou graça [favor] aos olhos do Senhor”. (Gênesis 6:8).
Isto significa que naquela época só havia uma pessoa em toda a 

terra cujos coração e mente eram retos diante de Deus, com quem 
Deus podia trabalhar, a quem Deus podia ensinar a andar em Seus 
caminhos. Noé era a última pessoa na face da terra que tinha uma 
mente sincera e um espírito disposto a seguir a Deus. E porque Noé 
era um servo de Deus, era a única pessoa que se submetia a Ele, Deus 
mostrou Seu favor (Sua graça) à família de Noé, salvando-lhes de 
perecer no dilúvio. E através deles Deus começou a repovoar a terra 
novamente.

Também está escrito: “Ora, a terra estava corrompida aos olhos de 
Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda 
a humanidade havia corrompido seu caminho, Deus disse a Noé: Darei 
fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por 
causa deles. Eu os destruirei com a terra.” (Genesis 6:11-13)

Como já expliquei antes, a palavra “corrompido”, como usada 
aqui e em toda a Bíblia, se refere ao estado de espírito e a mentalidade 
daqueles que tinham “corrompido o seu caminho sobre a terra”; 
como está escrito aqui sobre o ser humano. As pessoas não estavam 
preocupadas em viver de acordo com os caminhos de Deus, mas 
viviam de acordo com seus próprios caminhos. O que significa que 
elas estavam vivendo de maneira contrária aos caminhos de Deus, 
que elas viviam em pecado.

Deus disse que a terra estava “cheia de violência.” Isso descreve 
muito bem a situação do mundo hoje, especialmente nesta ultima 
década. O ser humano voltou ao ponto de partida. O ser humano está 
agora na mesma situação na que estava nos dias de Noé.

Esta é a situação na que o mundo se encontra outra vez, no que 
se refere a corrupção do ser humano, que está cada vez mais longe 
de Deus. O que estou prestes a dizer será bastante chocante, porem, 
é a verdade. Embora naquela época Noé fosse a única pessoa com 
quem Deus podia trabalhar, a quem Deus podia guiar e ensinar Seus 
caminhos, guardadas as proporções, o mundo hoje está muito pior 
que naquela época.
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Hoje há mais de 7 bilhões de pessoas nesta terra. E embora talvez 
seja difícil para você acreditar nisso, o que estou prestes a afirmar 
aqui é a verdade. Vou explicar isso com mais detalhes. Neste momento 
há menos de 500 pessoas adultas com quem Deus está trabalhando, 
através do poder do Seu espírito, que são Seus servos, como Noé era, 
e que estão sendo guiadas e instruídas em Seus caminhos. O resto do 
mundo tem estado ignorando os avisos, as instruções e as verdades 
que Deus tem estado revelando ao mundo durante mais de 80 anos. 
Com a população atual do planeta Terra, a proporção equivalente a 
aqueles com quem Deus está trabalhando é de 1 para cada 14 milhões 
de pessoas.

Os seres humanos, devido ao uso impróprio da ciência e da 
tecnologia, se afastam cada vez mais de Deus; e eles fazem isso 
cada vez mais rápido. As pessoas e as nações estão mais cheias de 
orgulho que nunca, e a tecnologia moderna faz com que a propagação 
da iniquidade seja mais fácil e mais rápida. A iniquidade que ha no 
mundo de hoje se propaga através dos programas de televisão, dos 
filmes, da música, das redes sociais, da Internet, da publicidade e 
por muitos outros meios. E isto se acelerou nas últimas décadas. 
Os assassinatos, o terrorismo, as drogas, a guerra, a opressão dos 
governos, a opressão social, a imoralidade sexual, a promiscuidade 
e muitas outras coisas aumentam rapidamente em todo o mundo. 
Por causa disso, a corrupção do ser humano hoje é igual ou pior que 
a corrupção nos dias de Noé.

O que está acontecendo agora é que os seres humanos não somente 
chegaram a um ponto em que podem exterminar a si mesmos, mas 
eles também chegaram a um nível de corrupção tão alto que Deus 
agora vai ter que executar a sentença do Seu juízo contra eles mais 
uma vez. Mas desta vez Deus não vai destruir a terra com um dilú-
vio, porque Ele tem um plano para salvar a milhões de pessoas, que 
seguirão vivendo em uma nova era para a humanidade. No entanto, 
também muitos milhões de pessoas serão destruídas, porque Deus 
vai destruir à aqueles que estão destruindo a terra, os que insistem 
em viver de acordo com seus caminhos corruptos.
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Os dias de Noé e os nossos dias
Continuando com a história de Noé, é importante compreender as 
semelhanças que existem entre o estado em que estava a humanidade 
então e o estado em que está a humanidade agora. 

Antes de continuar com essa história tenho que explicar o signifi-
cado de uma outra palavra, que não somente foi muito mal traduzida 
do hebraico em muitos outros idiomas, mas que também foi traduzida 
de uma maneira completamente errada. Se trata da palavra que às 
vezes é traduzida em português como “arrepender-se.” Existe outra 
palavra em hebraico que descreve o ato do arrependimento; mas esta 
palavra aqui não contêm esse significado.

Na Nova Versão na Linguagem de Hoje da Bíblia esta palavra é 
traduzida como “sentir pena” quase duas vezes mais que como “ar-
repender-se”. A expressão “sentir pena” se aproxima mais do signifi-
cado real desta palavra, porem não abarca o significado completo e a 
intenção que esta palavra implica. Esta palavra hebraica vem de outra 
palavra que significa “suspirar, respirar profundamente”. Também 
pode significar “alivio da tristeza”. Este alivio pode vir do simples ato 
de suspirar (inspirando e expirando profundamente) de uma forma 
que libera, que exterioriza a dor e a tristeza que uma pessoa sente. 
Essa palavra também pode expressar “o consolo” oferecido por outros 
quando uma pessoa se sente afligida e triste.

Continuando com a história de Noé, Deus fala do estado em que 
estava a humanidade naquele tempo. Eu antes citei apenas uma parte 
desse versículo, mas agora vamos ver isto com mais detalhes, em todo 
seu contexto.

“O Senhor viu que a iniquidade do homem tinha aumentado na terra 
e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração [sua intenção, 
proposito, desejos e pensamentos] era sempre e somente para o mal. 
E se arrependeu [se entristeceu, e desejou ser reconfortado] o Senhor 
de ter criado o homem sobre a terra, e pesou-lhe em Seu coração. E 
disse o Senhor: “Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. 
Desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus; porque 
me arrependo de os haver feito [os seres humanos]. “(Gênesis 6:5-7).
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Este último versículo estaria melhor traduzido da seguinte 
maneira: “Então o Senhor disse: Farei desaparecer o ser humano 
que criei da face da terra, destruirei também os animais, os seres 
que se arrastam e as aves do céu. E assim eu me serei consolado da 
minha tristeza. 

Deus disse que o ser humano tinha se tornado tão perverso, estava 
tão apartado dos Seus caminhos, que isso o entristeceu. E como con-
sequência disso Deus decidiu – julgou necessário– que Ele tinha que 
ser consolado da grande tristeza que lhe causava o estado em que o 
ser humano estava, o que o ser humano estava fazendo a si mesmo. 
E a maneira de fazer isso era destruindo a todos os seres humanos, a 
exceção de uma única família.

O desejo de Deus é salvar a toda a humanidade. E a maioria dos 
seres humanos serão salvos no futuro. Esta é uma emocionante e 
inspiradora fase do plano de Deus, que se cumprirá no futuro. Porém 
os professores e os líderes religiosos não sabem nada do que Deus vem 
ensinando sobre isso através do tempo, e que é claramente revelado 
na Sua Palavra, em toda a Bíblia.

Nos dias de Noé, se Deus tivesse permitido que os seres humanos 
seguissem multiplicando-se e cometendo mais e mais iniquidades, 
então a mente e o espírito deles teriam se corrompido muito mais. 
Quanto mais tempo essa situação continuasse, menos possibilidade 
haveria de salvá-los em um tempo futuro. As coisas tinham chegado 
a um ponto em que os seres humanos estavam causando tanto dano 
ao seu próprio espírito e mente, que era melhor que eles morressem 
e assim parar esse processo.

Deus tem poder para ressuscitar a todas essas personas. E isto é 
parte de Seu grande plano. E quando Deus ressuscite a essas personas 
em um tempo futuro, em um ambiente que Deus tem preparado para 
eles, Deus dará a todas elas a oportunidade ser salvas. E a possibilidade 
de que elas recebam a salvação será então muito maior que a possibi-
lidade que elas tinham nos tempos de Noé ou que a possibilidade que 
os seres humanos têm no mundo de hoje. Este tempo futuro, quando 
todos que morreram no dilúvio serão ressuscitados para receber a 
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salvação, será após o reinado de 1.000 anos, durante os quais o governo 
de Deus vai governar a todas as nações.

O Milênio 
Antes de continuar com a história de Noé, seria bom falar um pouco 
sobre esses 1.000 anos do governo de Deus na terra, o Milênio. Será após 
este tempo que todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade 
de receber a salvação serão ressuscitados para viver uma segunda 
vida física, onde eles terão essa oportunidade.

E isto talvez pode parecer estranho ou até mesmo exagerado. 
Mas não é. E quanto mais você seguir lendo, mais você vai ver como 
tudo isso se torna mais claro. Deus ama Sua criação. E o ser humano 
é o pináculo da Sua criação física. Ele mostra Sua misericórdia para 
com os seres humanos de uma maneira que a maioria das pessoas 
nunca tinha nem sequer remotamente imaginado, de uma maneira 
que nunca lhes foi ensinado. Foi um Deus misericordioso que in-
terveio nos dias de Noé, para impedir que a humanidade chegasse 
a um ponto sem retorno, e já não pudesse alcançar a verdadeira 
salvação. O que Deus tem reservado para eles, devido a Sua grande 
misericórdia, é que eles sejam ressuscitados no futuro, quando terão 
uma possibilidade muito maior de ser salvos. Este conhecimento 
se perdeu, permaneceu oculto para quase todos os seres humanos 
durante os últimos 6.000 anos.

Os seres humanos terão que se enfrentar uma vez mais ao juízo 
de Deus sobre esta terra. Mas agora será muito diferente que nos dias 
de Noé. Embora a maior parte dos seres humanos vai morrer neste 
tempo do fim e será ressuscitada no futuro, muitos serão abençoados 
em poder seguir vivendo em uma nova era, o Milênio, quando Deus 
estabelecerá Seu governo para governar sobre as nações.

Vou falar sobre isso com mais detalhes mais adiante. Mas agora 
eu queria explicar rapidamente o que Deus revela que está prestes 
a acontecer na terra, quando Ele ponha fim aos 6.000 anos de au-
togoverno do ser humano e estabeleça Seu governo que governará 
durante 1.000 anos.
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Vou citar uma passagem da Bíblia que está no livro de Apocalipse, no 
Novo Testamento. E talvez os seguidores do judaísmo decidam parar de 
ler agora, porque isto não vem da lei ou os profetas. Mas seria uma pena 
se você parasse de ler agora, porque ha muitas coisas que os seguidores 
do judaísmo podem aprender do que está escrito aqui, já que isso vem 
de YAHWEH ELOHIM – o único Deus Eterno Auto-Existente. Quero 
deixar bem claro para os leitores que este livro foi escrito com base no 
fato de que não existem dois ou três seres que formam a divindade, 
junto com Deus eterno, mas que só Ele é Deus - YAHWEH ELOHIM.

Agora vou citar esses versículos, seguindo o fluxo da narração 
em Apocalipse, para que assim seja mais fácil para você entender isto 
e para mostrar mais claramente o que é o governo de Deus, que vai 
governar durante 1.000 anos, depois da Terceira Guerra Mundial.

“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 [para pôr fim a 
Terceira Guerra Mundial e conter aos que estão destruindo a terra] 
com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a sua 
cabeça havia muitos coroas [símbolo de poder e autoridade sobre as 
nações]. E ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, somente ele 
mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome 
pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E o seguiam 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 [com muito poder contra todos os que se 
oponham a ele] 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: 11-16).

E isso é o que vai acontecer no dia 9 de Junho de 2019. O profeti-
zado Messias, o Cristo (ambas palavras, Messias e Cristo, têm o mesmo 
significado), será enviado por Deus para assumir o governo da terra e 
estabelecer Seu governo para governar as nações. O autogoverno do ser 
humano chegará ao fim quando o Messias e seu exército assumirem 
os governos de todas as nações. E ele vai fazer isto com grande poder 
e força, como nenhum ser humano jamais viu antes.
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Vou citar os seguintes versículos para que você possa compreender 
melhor e seja mais fácil para você seguir o fluxo da narração:

“E vi tronos; e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o 
poder de julgar”. (Apocalipse 20:4).

Isso se refere a àqueles que vêm com Cristo (o Messias), como 
parte do seu exército. Eles também terão autoridade no governo de 
Deus para governar sobre as nações, sob a autoridade de Cristo. Estes 
são os que serão ressuscitados e receberão a vida eterna. Eles serão 
seres espirituais mas poderão manifestar-se em forma humana. Isto 
será como quando Deus se manifestou em forma humana, em forma 
física, quando Ele visitou a Abraão e comeu com ele. E também mais 
tarde, quando Ele lutou com Jacó.

Os que serão ressuscitados e reinarão com o Messias, com Jesus 
Cristo, são pessoas como Abel, Abraão, Sara, Moisés, Deborah, David, 
Elias, os antigos profetas, os apóstolos da Igreja, e muitos outros que 
permaneceram fiéis ao longo do tempo. No final deste mesmo versí-
culo também está escrito que eles “viveram e reinaram com Cristo 
durante 1.000 anos.” (Apocalipse 20:4). Por quê a maioria dos cristãos 
tradicionais ignora completamente esta verdade e não ensina sobre 
este reinado de 1.000 anos de Cristo, que é explicitamente mencionado 
aqui em Apocalipse?

Aqui diz que os que vem Cristo para reinar são os que serão res-
suscitados na “primeira ressurreição”. Está escrito: “Bem-aventurado 
e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.” E também: “Eles 
reinarão com ele [com Cristo] durante 1.000 anos.” (Apocalipse 20:6).

Quantos já ouviram falar deste período de 1.000 anos, que é 
mais conhecido como o Milênio, quando eles serão ressuscitados 
como seres espirituais para a vida eterna e virão com o Messias para 
governar a terra durante esse período? Por quê esses versículos são 
ignorados pelos seguidores do cristianismo tradicional, por profes-
sores e eruditos religiosos? Toda a história, o como e o porquê essas 
coisas aconteceram, é surpreendentemente incrível. Especialmente 
quando descobrimos isto.
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Uma ressurreição no futuro
Acabo de mencionar esse reinado de 1.000 anos, quando o governo de 
Deus vai ser constituído na terra, depois que Ele ponha fim à Terceira 
Guerra Mundial. E neste mesmo momento Jesus Cristo vai voltar com 
aqueles a quem Deus vai ressuscitar nessa primeira grande ressur-
reição, que viveram e morreram ao longo dos 6.000 anos anteriores. 
Estes são aqueles com os que Deus trabalhou no decorrer de suas 
vidas. Os que serão ressuscitados nessa ressurreição governarão, sob a 
autoridade de Jesus Cristo, a todas as nações durante esses 1.000 anos.

Durante o Milênio as pessoas continuarão vivendo e morrendo, 
como nos 6.000 anos anteriores, com a diferença de que todos virarão 
debaixo do governo de Deus e já não serão governados por seres hu-
manos. Eles viverão em um mundo onde a justiça será rápida (sem ter 
que esperar durante anos), e os julgamentos serão justos e imparciais.

Não haverá procuradores ou investigadores que adulteram, dis-
torcem e tergiversam os fatos como eles bem querem, com o único 
objetivo de que uma pessoa seja condenada, para cumprir uma cota 
o para poder subir na sua carreira professional. Eles julgam com base 
nas suas próprias convicções se uma pessoa é culpada ou inocente, 
com base nos seus preconceitos pessoais. Não haverá advogados que 
defendam a clientes que eles sabem que são culpados. Não haverá 
necessidade de um sistema jurídico como o que existe hoje. Não 
haverá necessidade de tais coisas, porque as pessoas que virão com 
Cristo saberão o que realmente aconteceu em todos os casos que 
necessitam ser julgados. Nada poderá ser ocultado deles. Ninguém 
poderá conseguir o que deseja com mentiras, fraudes, engano, falso 
testemunho, ou tergiversando a verdade.

E como todas as nações estarão sob o governo de Deus, não haverá 
ditaduras nem outras formas de governo como existem hoje. Não 
haverá democracias onde “o povo” governa por “suas próprias” leis. 
A politicagem, as mentiras, as adulações, a votação, os acordos, as 
discrepâncias judiciais, as discrepâncias de opinião e outras formas 
de abuso de poder, nada disso existirá no governo de Deus.
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No mundo de hoje também existem uma enorme divisão, um 
total desacordo, uma grande confusão e muita oposição entre os que 
“praticam” a religião. No Milênio, não haverá mais nenhuma confusão 
sobre Deus e sobre religião. Apenas a verdade sobre os caminhos de 
Deus será ensinada. Não haverá mais falsas religiões nem o engano 
que há em todas as religiões do mundo hoje. As facções, denominações 
e crenças do judaísmo, do islamismo e do cristianismo tradicional 
deixarão de existir porque o próprio Deus vai instituir uma única 
religião, por meio de Sua única e verdadeira Igreja na terra, a Igreja 
de Deus, que continuará existindo como existe hoje, quando ela se 
está preparando para o Reino de Deus.

E os seres humanos finalmente começarão a experimentar a paz  
– a verdadeira paz.

Eu já disse antes que foi através da morte que Deus conteve o 
processo através do qual os que morreram durante o dilúvio estavam 
corrompendo sua mente e seu espirito. Deus fez isso como parte do 
plano e do propósito que Ele tem para a humanidade, que consiste 
em oferecer a salvação em um tempo futuro ao maior número de 
pessoas possível. Então eles terão uma possibilidade muito maior de 
ser salvos. Na época do dilúvio, a mente de alguns tinha se tornado 
tão corrompida que eles já não poderiam ser salvos.

A incapacidade de ser salvo só ocorre se a mente de uma pessoa se 
torna tão corrompida que esse processo já não pode ser revertido sob 
nenhuma condição e em nenhuma circunstância. Isso pode acontecer 
se uma pessoa chega ao ponto em que na sua mente, no seu raciocínio 
e nas suas escolhas pessoais, ela rejeita completamente a Deus e a 
Seus caminhos e já não pode mudar, já não ha nenhuma maneira 
de que ela possa se arrepender dos seus próprios caminhos. Essa 
pessoa chega á conclusão de que não quer nada com Deus, que não 
quer nem mesmo a salvação. Ela chega a um ponto onde seu pecado é 
imperdoável, porque ela se recusa a se arrepender e só deseja seguir 
seu próprio caminho.

Mas através da morte Deus impediu que a mente de muitos dos 
que morreram no dilúvio se corrompesse até chegar a um ponto sem 
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retorno. Eles ainda terão a possibilidade de receber a salvação no 
futuro, quando Deus os ressuscite.

E podemos ver um pouco como será esse tempo de salvação através 
do acabo de explicar aqui sobre o reinado de 1.000 anos de Cristo e 
daqueles que serão ressuscitados para governar com ele. A tradução 
destes versículos é muito displicente, porque eles não estão bem es-
truturados e não estão corretamente pontuados. E isso faz com que 
seja mais difícil entender no contexto apropriado o que está sendo 
dito aqui. Depois que a Bíblia foi escrita, a numeração dos versículos 
criou ainda mais confusão sobre a cronologia dos acontecimentos, que 
não são descritos na ordem correta. Por isso, vamos ler novamente a 
mesma passagem, mas agora eu vou explicar algumas coisas.

Referindo-se a àqueles que serão ressuscitados na primeira ressur-
reição e que reinarão com Cristo, está escrito: “...e eles ressuscitarão e 
reinarão com Cristo durante 1.000 anos” (Apocalipse 20:4).

No seguinte versículo está escrito: “Mas o resto dos mortos não 
reviveram até que os 1.000 anos se acabaram.” (Apocalipse 20:5). E a 
última parte deste versículo fala sobre os que ressuscitarão e reinarão 
com Cristo por 1.000 anos: “Esta é a primeira ressurreição. Bem-aven-
turado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes 
não tem poder a segunda morte, mas eles serão sacerdotes de Deus e de 
Cristo e reinarão com ele por 1.000 anos.” (Apocalipse 20:5-6).

Esses dois versículos não tem absolutamente nenhum significado 
para os seguidores do cristianismo tradicional. Isto não se ajusta na 
sua doutrina sobre o céu e o inferno, nem na sua crença de que o ser 
humano possui uma alma imortal. Mas tudo isso é realmente muito 
claro se você conhece a verdade, se você ouve o que Deus diz e aceita 
isto, e também todos os outros versículos da Bíblia, como a palavra 
de Deus, como a verdade.

Lendo mais atentamente o que está escrito aqui, podemos ver que 
depois da primeira ressurreição “o resto dos mortos não reviveram 
até que os 1.000 anos se acabaram.” E para alguns esta clara afir-
mação pode ser um desafio: Quem são “o resto dos mortos”? Talvez 
uma maneira de entender melhor essa questão é se perguntando: Por 
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quê aqui diz “o resto?” Ou ainda melhor: Quem são os outros, que 
não fazem parte do resto? Isso se refere a dois grupos específicos 
de pessoas: 1) “o resto”, que são os que não ressuscitarão até que os 
1.000 anos se acabem; e 2) aqueles que não fazem parte deste grupo 
referido como “o resto”, os que são mencionados primeiro, os que 
serão ressuscitados como seres espirituais e reinarão com Cristo 
durante 1.000 anos. Isso está escrito dessa forma porque os que 
serão ressuscitados na primeira ressurreição “estão mortos”, e eles 
permanecerão nas suas tumbas até que sejam ressuscitados. E nesta 
narração aqui eles não estão vivos.

E depois ele começa a falar do “resto”, daqueles que estão mortos 
e que só serão ressuscitados mais tarde, depois do Milênio. Isto se 
refere ao resto da humanidade, aos que morreram ao longo desse 
mesmo período de 6.000 anos. Como os que viveram (e morreram) 
durante o mesmo período de tempo mas que serão ressuscitados na 
primeira ressurreição, no começo do Milênio.

Isto mostra que ambos grupos estavam mortos, que eles não 
estavam vivos, até ser ressuscitados. Os que morreram e foram res-
suscitados como seres espirituais (na primeira ressurreição) virão com 
Cristo quando ele volte. Então, “o resto dos mortos”, os que viveram 
nesse mesmo período de tempo, não serão ressuscitados até que os 
1.000 anos terminem.

A falsa doutrina sobre o inferno
Chegado a este ponto é importante deixar claro uma outra grande 
verdade. O inferno, que como ensina o cristianismo tradicional é um 
lugar para onde vão alguns depois que morrem e aí são atormentados 
por toda a eternidade, não existe.

A palavra “inferno” que é usada nas traduções da Bíblia em por-
tuguês vem de quatro palavras diferentes; uma delas do hebraico e 
as outras três do grego. Os seguidores do cristianismo tradicional, 
que traduziram a Bíblia em diferentes idiomas a partir do original 
hebraico e grego, enganaram a muitos inserindo aqui e ali esta pala-
vra, que contem uma definição derivada da falsa doutrina deles sobre 
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esse assunto e que não tem nada que ver com o verdadeiro significado 
dessas palavras na versão original.

Uma das palavras que é traduzida como “inferno” é a palavra grega 
“tartaroo”, que é usada apenas uma vez e que significa “um lugar de 
confinamento provisório”. Essa palavra é usada para descrever o período 
de tempo em que Satanás e os demônios estarão confinados e não pode-
rão estar entre os seres humanos. Isso será durante o período de 1.000 
anos do governo de Deus sobre a terra, como descrito anteriormente.

Há duas outras palavras que são traduzidas como “inferno”, que 
têm o mesmo significado. Uma delas é a palavra hebraica “sheol” e 
a outra é a palavra grega “hades”. Ambas significam “um buraco no 
chão”. Na Bíblia essas palavras simplesmente descrevem o que acontece 
com a maioria dos que morrem: eles são enterrados em um buraco no 
chão, em uma sepultura.

E por último, há mais uma palavra que tem sido mal utilizada, 
mal interpretada e deliberadamente camuflada para que um novo 
significado, um significado que encaixa perfeitamente nesta falsa 
doutrina que essas mesmas pessoas tentam impor no cristianismo, seja 
conferido a ela. Essa palavra, que também é traduzida como “inferno”, 
é a palavra grega “gehena”, que vem da palavra em hebraico “gehena”. 
Essa palavra significa simplesmente “o vale do filho de Hinom”, que 
era um vale que estava perto de Jerusalém. Durante muito tempo 
esse vale foi usado como depósito de lixo, que depois era queimado. 
A esse lugar também eram levados os cadáveres dos que tinham sido 
condenados à morte, onde eram queimados junto com o lixo.

No Novo Testamento, essa palavra muitas vezes é usada associada 
à palavra “fogo”. Existem várias passagens onde se fazem alusão a ser 
julgado e lançado nesse lugar: no “fogo do inferno” [gehena]. E foi esse 
lugar que deu origem a ideia que surgiu durante a idade media entre 
os que se chamavam “cristãos” sobre a falsa doutrina do “inferno”, 
um lugar de julgamento, para onde vão as pessoas condenadas depois 
que morrem e são atormentadas pelo fogo e por seres demoníacos 
durante o resto da eternidade. E essa ideia surgiu entre o século X e 
o século XV d.C.
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Quando Jesus Cristo pregou sobre o julgamento de Deus para os 
que não se arrependem usando o termo “ fogo do gehena”, isto não 
escapou à atenção dos judeus daquela época, que conheciam este 
lugar como o lugar onde o lixo e os cadáveres dos condenados à morte 
eram jogados para ser queimados. Esses judeus não associaram isto 
a nenhuma ideia sobre o “fogo do inferno”, ideia que surgiu e que 
começou a ser difundido durante a idade media. 

Além disso, quando Deus diz que o castigo para os que rejeitam 
a Ele e a Seus caminhos é a morte, as pessoas muitas vezes pensam 
que se trata de um castigo eterno. Este conceito de castigo eterno está 
relacionado a falsa doutrina de que a alma do ser humano é imortal. 
E para os que acreditam nisto, nossa alma é uma parte misteriosa 
do nosso ser, uma parte que continua vivendo para sempre, mesmo 
depois que nosso corpo morre. E de acordo com essa doutrina, já que 
possuímos uma alma imortal, depois que morremos nossa alma deve 
ir imediatamente para o céu ou para o inferno. E claro que o céu é o 
destino preferido de todos.

Mas quando Deus fala de um castigo eterno, Ele não diz que uma 
pessoa estará castigada eternamente. O que Ele diz claramente é que 
se uma pessoa é julgada e sentenciada a morte porque não se arre-
pende de seus pecados, essa sentença é eterna. Em outras palavras, 
essa pessoa nunca poderá ser ressuscitada novamente, porque sua 
sentença é a morte. E esta sentença, ou castigo, é eterna porque esta 
pessoa nunca mais poderá ser ressuscitada. Ao contrario de muitos, 
que terão a oportunidade ser ressuscitados para a vida eterna.

A falsa doutrina sobre a imortalidade da alma
Vamos falar agora sobre a doutrina da imortalidade da alma. E já deve 
ser bastante óbvio que tal doutrina não é verdadeira. Já expliquei 
os versículos de Apocalipse que falam sobre “o resto dos mortos”, 
referindo aos bilhões de pessoas que viveram durante os 6.000 anos 
anteriores.

Está escrito: “Mas o resto dos mortos não reviveram, [porque per-
manecerão mortos] até que os 1.000 anos se acabaram.” (Apocalipse 
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20:5). Isso não pode ser mais claro. E não são somente essas pessoas 
que morreram que permanecerão mortas durante os 1.000 anos, mas 
também muitas outras que já estavam mortas há vários séculos anos 
antes desse momento referido aqui. E por quê alguém ia questionar 
a Deus ao invés de dar ouvidos ao que Ele está dizendo sobre se o ser 
humano tem ou não tem uma alma imortal?

É evidente que Deus não deu semelhante coisa ao ser humano. 
E embora eu já tenha explicado esse tema antes, é importante com-
preender como essas crenças surgiram para assim poder ver ainda 
mais claramente a verdade sobre tudo isto.

A palavra que é traduzida na Bíblia como “alma” vem da palavra 
hebraica “nephesh”. Essa palavra significa simplesmente o fôlego da 
vida de um corpo, um ser ou uma criatura. No livro de Gênesis a palavra 
“nephesh” é usada até mesmo para referir-se aos animais. Quando 
traduzida corretamente essa palavra se refere tanto ao ser humano 
como aos animais como seres vivos e não como seres que possuem 
uma alma viva.

Podemos ver outro exemplo onde a palavra “nephesh” se refere 
aos animais quando Adão deu nome aos animais. “Depois que formou 
da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o SENHOR 
Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria; e o nome 
que o homem desse a cada ser vivo [nephesh], esse seria o seu nome.” 
(Genesis 2:19).

Isto não nos mostra somente que a alma não é imortal, mas também 
nos mostra que ela pode morrer. Toda vida física termina com a morte. 
Mas há mais coisas além da morte física de um ser vivo, de um ser 
que respira.

Em Ezequiel 18:20 podemos ler: “A alma que pecar, essa morrerá.” 
Isto se refere ao castigo pelo pecado quando alguém não se arrepende. 
Isso não se refere ao fato de que a vida simplesmente termina depois 
que um ser vivo morre, pois todos morrem. Isto se refere a um castigo, 
a uma sentença que dura toda a eternidade. Isto se refere a um tipo 
de morte da qual um ser já não poderá ser ressuscitado. A verdade é 
que a alma não é imortal.
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Ha vários versículos no Novo Testamento onde podemos ler que 
Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Estes versículos 
são muito específicos e mostram claramente que Cristo foi ressusci-
tado dentre os mortos depois de ter estado na tumba por um período 
profético de exatamente três dias e três noites. Um bom exemplo 
disto pode ser encontrado em Lucas 24:46. “Está escrito que o Cristo 
haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia”. Em outros 
versículos podemos ler que algumas pessoas foram ao sepulcro na 
manhã do domingo e descobriram, ou alguém lhes contou, que Jesus 
havia ressuscitado dentre os mortos.

Para muitos é difícil entender que Jesus Cristo esteve morto 
em uma tumba por exatamente três dias e três noites, porque isso 
contradiz suas firmes e arraigadas crenças sobre Jesus Cristo. E isto 
está relacionado a outra doutrina que vou explicar mais detalhadamente 
em outro capítulo, a doutrina da Trindade. Alguns acreditam que Jesus 
Cristo sempre existiu, como YAHWEH ELOHIM, que descreve a si 
mesmo como o único Deus Eterno. No entanto, podemos ler em muitos 
versículos da Bíblia que Jesus Cristo esteve morto em uma tumba, 
dentro de um sepulcro, por três dias. E os que acreditam nessa doutrina 
são confrontados com o seguinte: Se Jesus Cristo sempre existiu, se ele 
tem vida inerente em si mesmo, como Deus Todo-Poderoso também 
tem, como poderia eles morrer e estar em uma tumba por três dias e 
três noites? E por quê Deus então teve que ressuscitar a Jesus dentre 
os mortos? A verdade sobre tudo isso é uma história fascinante e 
incrível, da que falarei mais adiante.

Segundo a doutrina da trindade Jesus Cristo sempre existiu. No 
entanto, Deus deixa claro que somente Ele sempre existiu e que Ele 
é o único Deus.

“Eu sou o Eterno, e não há nenhum outro, não há Deus fora de [do 
hebraico: exceto] mim.” (Isaías 45:5). 

“Porque assim diz o Eterno, que criou os céus, o próprio Deus que 
formou a terra e a fez; Ele a estabeleceu. Ele não a criou em vão [do 
hebraico: sem propósito, para estar desolada, ou em um estado de 
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confusão], mas a formou para ser habitada. ‘Eu sou o Eterno, e não 
nenhum outro’.” (Isaías 45:18).

Se o ser humano possuísse uma alma imortal, Jesus Cristo certa-
mente teria ido diretamente para o céu após a sua morte. No entanto, 
nem mesmo Jesus Cristo foi para o céu após a sua morte. E o próprio 
Cristo deixou claro que ele só subiu ao céu para ser recebido por Deus 
depois de ter estado três dias na tumba. Foi somente depois que ele 
apareceu a algumas pessoas, depois de ter sido ressuscitado por Deus, 
que ele subiu ao céu para ser recebido por Ele, retornando mais tarde, 
nesse mesmo dia.

Está claro que essa doutrina que diz que nossa alma é imortal é 
falsa. Isso não é nada mais que uma mentira. E Deus diz que nenhuma 
mentira provém da verdade. Isso é algo que já deveríamos entender. 
Mas mesmo neste caso as pessoas não vão dar ouvidos a Deus. Esta 
não é somente uma falsa doutrina mas também uma blasfêmia contra 
Deus, porque existe somente um ser que é imortal, que tem a vida 
eterna, o Eterno Deus que sempre existiu, YAHWEH ELOHIM. Ele 
é o Criador, o único e verdadeiro “doador” de toda a vida que existe, 
física ou espiritual. Somente o Eterno Deus tem o poder para dar vida 
a qualquer ser, e Ele é o único que a sustenta.

Este é mais um exemplo das coisas que as pessoas inventaram na 
idade media, distorcendo e mudando as escrituras para que se encai-
xassem nas suas falsas doutrinas. E isso foi reforçado pela tradução 
inadequada de uma grande quantidade de versículos do original 
hebraico, aramaico e grego.

Os tradutores introduziram falsas doutrinas na Bíblia, escondendo 
o verdadeiro significado de certas palavras, como “alma” e “inferno”, 
por exemplo, levando a muitas pessoas para mais e mais longe das 
verdades de Deus. A propagação de tais ensinamentos aumentou tanto 
nos últimos 100 anos que essa é outra importante razão para que o 
juízo de Deus venha agora tanto sobre os que propagam como sobre 
os que abraçam essas falsas crenças.

Quanto maior a aceitação de certas crenças, quanto maior a teimosia 
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de muitos em seguir essas falsas doutrinas, maior sua determinação 
em manter as verdades de Deus fora de suas vidas. As pessoas hoje 
se negam rotundamente a dar ouvidos a Deus. E é exatamente por 
isso que o juízo de Deus está vindo sobre elas agora.

Deus agora está levando o mundo a um tempo de juízo, onde as 
pessoas terão que decidir, de uma vez por todas, se começarão a “dar 
ouvidos” a Ele ou se continuarão nos seus próprios caminhos.

A falsa doutrina sobre o céu
Já expliquei que a doutrina da imortalidade da alma é falsa. Esta dou-
trina ensina que depois de morrer uma pessoa vai imediatamente para 
o céu ou para o inferno. E igual que a doutrina sobre o inferno, onde 
há grande tormento, a ideia de ir ao céu depois da morte é também 
uma falsa doutrina. Embora não exista realmente um lugar como o 
inferno, onde os que estão alo são atormentado continuamente, sim 
que existe um lugar chamado céu, um lugar espiritual, onde estão 
Deus e os anjos, que são espíritos. Porém, Deus nunca disse ou ensinou 
que depois de morrer as pessoas vão para lá. Esse não é o proposito 
de Deus. Exceto uma pessoa: Jesus Cristo.

No exemplo que veremos a seguir, Pedro explica o que está escrito 
na Bíblia sobre o rei Davi e sobre Jesus Cristo. Ele deixa claro que 
Jesus Cristo é o único que subiu ao céu.

Davi não era apenas um rei, mas também era um profeta a quem 
Deus inspirou a escrever muitas profecias nos Salmos. Deus disse que 
Davi era homem segundo o Seu coração. Eu já disse antes que Davi é 
um dos que serão ressuscitados na primeira ressurreição. Davi morreu 
muitos séculos antes de Cristo.

Quando a Igreja de Deus foi fundada, no Dia de Pentecostes do ano 
31 d.C., Pedro explicou em um discurso o que Deus tinha revelado a 
ele sobre o que David havia profetizado sobre o Messias. E repito que 
Davi já tinha morrido vários séculos antes disso, e seguia sendo muito 
querido pelos judeus. Pedro, inspirado pelo espírito de Deus, explicou 
aos judeus o verdadeiro significado desses versículos proféticos nos 
Salmos. Pedro lhes explicou que Deus tinha acabado de cumprir o que 
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foi profetizado sobre Seu Filho, Jesus Cristo. E o que ele lhes disse 
revela a verdade sobre a vida após a morte: que o homem não vai para 
o céu depois de morrer e também que a alma do homem não é imortal.

Depois de dizer à multidão que Deus tinha ressuscitado àquele a 
quem os judeus tinham acabado de matar: a Jesus Cristo, Pedro lhes 
explicou o que Davi, como profeta, tinha escrito nos Salmos sobre a 
morte de Jesus e sobre o que Deus tinha prometido no que se refere 
a sua morte e ressurreição.

“Pois não deixarás [Deus] a minha alma [do grego: um corpo, um 
ser vivo] no inferno [do grego: hades, sepultura], nem permitirás que 
o Teu santo veja a corrupção [do grego: a decomposição dos corpos 
depois da morte].” (Atos 2:27). 

Pedro citou um Salmo que Davi escreveu (Salmo 16:8-10). Davi 
escreveu isto profeticamente, como se fosse Jesus Cristo que estivesse 
falando o que Deus disse sobre ele. Deus não disse somente que Ele 
não deixaria a Cristo (Seu Santo) na tumba, mas Ele também disse 
que não permitiria que seu corpo (um corpo que tinha vida antes de 
morrer) começasse o processo de decomposição na tumba, que é o que 
normalmente acontece pouco depois que uma pessoa morre.

Pedro então disse: “Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o 
patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo [sua sepultura] 
está entre nós até o dia de hoje.”(Atos 2:29).

Pedro estava explicando aos judeus que este salmo, escrito por 
Davi, não era sobre Davi, como a maioria deles pensava, mas que 
era um salmo profético sobre a promessa do Messias e sobre o que 
seria cumprido através dele. E é evidente que Davi não está no céu, 
mas que está morto e enterrado. E seria de esperara que de todas 
as pessoas, David, que era um homem segundo o coração de Deus, 
estaria no céu, se este fosse o lugar para onde vão os que são fiéis a 
Deus quando morrem.

“Davi era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido em juramento 
que de sua linhagem, de sua descendência viria o Messias [que nasceria 
como sum ser humano], e que Deus o levantaria [ a Cristo] para se 
sentar em seu trono“ (Atos 2:30).
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O que Pedro citou dos Salmos revela que o profetizado Messias 
viria primeiro como um ser humano nascido da linhagem do rei Davi. 
Além disso, o Messias iria morrer, seu corpo seria colocado em uma 
tumba, e então Deus iria ressuscitá-lo de dentre os mortos. E em 
breve, quando o Milênio comece, Cristo será coroado como rei não 
só de Israel, mas de todo o mundo.

“[Davi] Prevendo isso [Deus revelou isto a ele como profeta], falou 
da ressurreição do Cristo, que sua alma [seu corpo] não foi abandonada 
no hades [na sepultura] e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus 
ressuscitou este Jesus [depois que ele esteve três dias na sepultura], e 
todos nós somos testemunhas desse fato.” (Atos 2:31-32).

Em uma conversação com Nicodemos o próprio Jesus Cristo 
mencionou profecias que tinham sido profetizadas sobre ele. Ele 
disse a Nicodemos que ele, o Cristo, deveria morrer e ser ressuscitado. 
Ele falou sobre essas coisas, deixando bem claro que isto só poderia 
acontecer a ele e a nenhum outro ser humano.

Jesus Cristo disse: “Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele 
que veio do céu: o Filho do homem.” (João 3:13).

Neste, e em outros versículos, Cristo se refere a coisas que são 
proféticas sobre ele mesmo, coisas que não poderiam aplicar-se a 
nenhum outro ser humano. Essas coisas só poderiam ser cumpridas 
nele porque, como ele afirma, ele veio do céu. Nenhum outro ser 
humano vem do céu, porque só Jesus Cristo tem a Deus como seu pai, 
pois Deus o gerou de Seu próprio ser, formando um embrião dentro 
do ventre de Maria, para dar vida ao único Filho de Deus que nasceria 
na forma humana e que mais tarde seria o Messias, o Cristo. Ele ia 
morrer e seria ressuscitado dentre os mortos para subir ao céu, onde 
nenhum outro ser humano jamais esteve e jamais estará . E ele agora 
está sentado com poder e autoridade à destra de Deus Todo-Poderoso, 
seu Pai.

Ao invés de ir para o céu depois que morrem as pessoas simples-
mente retornam ao pó da terra. E mais tarde, no tempo de Deus, de 
acordo com Seu plano de salvação, essas pessoas serão ressuscitadas 
para viver novamente. Isso é o que vai acontecer no futuro, em uma 
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ordem determinada por Deus. A vida que todos terão depois de ser 
ressuscitados será a vida mais incrível, inspiradora e cheia de paz que 
qualquer ser humano jamais ousou imaginar.

Nunca esteve nos planos de Deus que os seres humanos fossem 
viver no céu por toda a eternidade. O propósito de Deus é que apenas 
um, o Messias, ia morrer e ser ressuscitado como um ser espiritual, 
para então subir ao céu e viver ali por quase 2.000 anos, antes de 
voltar para reunir-se com os 144.000, que Deus vai ressuscitar como 
seres espirituais na primeira ressurreição, quando Cristo volte. Os 
que serão ressuscitados nessa primeira ressurreição não vêm do céu, 
mas vêm para reinar e governar sobre a terra junto com Cristo, no 
Milênio. Por quase 2.000 anos, Cristo e Deus Pai tem trabalhado na 
Igreja de Deus para preparar a um grupo de pessoas para a primeira 
ressurreição. Elas formam a maior parte dos 144.000. Os demais já 
haviam sido preparados nos 4.000 anos anteriores.

Até aqui eu já expliquei muitas coisas sobre as falsas doutrinas 
como a imortalidade da alma, o fogo e o tormento do inferno e se o 
ser humano vai para o céu após a morte. E eu acredito que a essas 
alturas já ficou bem claro que tais doutrinas são falsas.

E agora cabe uma outra pergunta: Por quê você não sabia que essas 
doutrinas são falsas? Ou melhor: Por quê ninguém nunca ensinou a 
você a verdade sobre essas coisas? Embora os estudiosos conheçam 
muito bem a definição destas palavras, eles querem que você acredite 
nessas doutrinas, que têm sido transmitidas durante séculos pelo 
cristianismo tradicional. E se analisamos um pouco esta doutrina 
distorcida e pervertida, que alega a existência de um lugar de juízo 
e castigo, onde os infiéis são queimados e atormentados por toda a 
eternidade, podemos perguntar-nos: Por quê Deus faria algo assim? 
Ele não faria isso! Isso simplesmente vem das mentes pervertidas da 
idade media, que torturavam as pessoas, supostamente em nome de 
Deus, para forçá-las a confessar. Isso não vem de Deus. E muito menos 
essas falsas doutrinas.

Agora chegou o momento em que Deus está confrontando os 
seres humanos com todas essas coisas falsas, que foram inventadas 
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e divulgadas em Seu nome. Chegou o momento quando Deus vai 
começar a executar a sentença de Seu juízo nesta terra.

Voltando à historia de Noé
Nos dias de Noé, a corrupção da mente humana era tão grande que 
Deus teve de interferir para pôr fim a isto. E o mesmo está aconte-
cendo novamente nos dias de hoje. A sociedade está profundamente 
corrompida. E basta com olhar as notícias, os programas de televisão, 
os filmes, a música, a politica económica, a politica dos negócios, a 
prática judicial, a publicidade, a maneira de vestir, a maneira de viver 
das pessoas, as conversações do dia a dia onde as pessoas usam uma 
linguagem suja, maldizendo o tempo todo a todos e a todo, os crimes, 
e sobre todo os governos, para ver essa corrupção.

No entanto, uma das áreas que muitos provavelmente não pen-
sariam ou admitiriam que está tão corrompida, mas que na verdade 
é a pior e a mais ignóbil de todas, pois tem ajudado a promover essa 
mentalidade corrupta que acabamos de mencionar, é a religião. A 
religião é a área onde ha mais corrupção que em qualquer outra; 
especialmente nas coisas sobre Deus.

A verdadeira história do ser humano é que devido a sua natureza 
e por vontade própria ele não quer saber nada de Deus ou de Seu 
caminho de vida. Em lugar disso, o ser humano quer seguir seus 
próprios caminhos, quer fazer as coisas a sua própria maneira.

No começo deste capítulo eu disse que a história de Noé ilustra 
a verdadeira atitude e espírito do ser humano para com Deus e para 
com Seu grande poder. Eu também disse que se as pessoas têm tanta 
dificuldade em acreditar no que Deus fez na vida de Noé, na história 
da arca e do dilúvio, mais difícil será para a mente humana compreen-
der todas as outras verdades, fatos e profecias inspiradas por Deus. 
E, para todos os seres humanos, crer que Deus é o Criador de todo o 
universo é algo ainda mais difícil de acreditar.

Quem acredita que quando Deus disse a Noé que construísse 
uma arca, Noé já tinha quinhentos anos de idade? (Gênesis 5:32) Isso 
sem mencionar o que Deus diz nos seguintes versículos: “Porque eis 
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que Eu [o Eterno Deus] trago um dilúvio de águas sobre a terra, para 
desfazer toda carne em que há espírito de vida debaixo dos céus: tudo 
o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o Meu pacto; e 
entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus 
filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda carne, dois de cada espécie 
meterás na arca, para os conservares vivos contigo; macho e fêmea 
serão.” (Genesis 6:17-19).

E então Deus fez um pacto com Noé e com todos os seres humanos 
que nasceriam depois. Ele estabeleceu um sinal para confirmar esse 
pacto. A maioria das pessoas nunca sequer ouviram falar disso. E se 
ouviram falar, elas não acreditam nisso.

“Estabeleço Meu pacto com vocês: Nunca mais será ceifada nenhuma 
forma de vida pelas águas de um dilúvio; nunca mais haverá dilúvio para 
destruir a terra”. E Deus continuou, dizendo: “Este é o sinal do pacto que 
estou fazendo entre Mim e vocês e com todos os seres vivos que estão 
com vocês, para todas as gerações futuras: O Meu arco que coloquei nas 
nuvens será o sinal do Meu pacto com a terra, quando Eu trouxer nuvens 
sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris.” (Genesis 9:11-14).

Não se sabe ao certo o que Deus mudou então na terra, mas antes do 
dilúvio o arco-íris não existia. Algumas coisas mudaram na atmosfera 
da terra, entre elas o modo como a terra era regada antes. Mas quem 
acredita no que Deus diz?

Também está escrito que “Noé tinha seiscentos anos de idade quando 
as aguas do dilúvio vieram sobre a terra.” (Genesis 7:6). Isso significa 
que ele demorou uns 100 anos para construir a arca. E também está 
escrito: “E todos os dias de Noé foram novecentos e cinquenta anos, e ele 
morreu.” (Genesis 9:29). Noé viveu mais 350 anos depois do dilúvio. 
Isso significa que Abrão (Abraão), que nasceu dez gerações depois, 
conheceu o seu tataravô e conviveu com ele durante cinquenta anos, 
antes de Noé morrer.

Mas quem realmente acredita que essas coisas sejam verdade? 
Poucos! Se é tão difícil para o ser humano acreditar nisto, muito 
mais difícil será acreditar nas profecias. Para complicar ainda mais 
as coisas, quem vai acreditar quando alguém aparece agora dizendo 



38 Quem dará ouvidos?

que foi enviado por Deus, que é um profeta de Deus para o tempo 
do fim?

Este livro contém muitas profecias e também as explica. Algu-
mas delas não estão escritas na Bíblia. Você está vivendo agora nos 
tempos que você poderá ver estas coisas acontecerem. Cada vez mais 
profecias começarão a ser cumpridas, de maneira uma acelerada, e os 
acontecimentos do tempo do fim serão cada vez mais catastróficos. 
Você, assim como o resto da humanidade, será mais e mais confrontado 
com a verdade, e terá que começar a dar ouvidos a Deus, a buscar a 
Deus e começar a mudar sua vida.

As palavras do próprio Jesus Cristo
Quando Jesus Cristo esteve nesta terra ele ensinou pessoalmente a 
milhares de pessoas, fez muitos milagres, curou a muitos e até res-
suscitou a alguns. Multidões de pessoas o buscavam porque tinham 
a esperança de que ele fosse o profetizado Messias, que viria para 
libertá-los do domínio dos romanos. No entanto, depois que ele morreu, 
muitos fugiram e deixaram de segui-lo e já não queriam ter nada que 
ver com os seus ensinamentos ou com os apóstolos que lhe seguiam. 
Apenas umas 100 pessoas continuaram com os discípulos depois da 
morte de Jesus, continuaram seguindo os ensinamentos de Jesus 
Cristo.

A maioria das pessoas não gostava do que ele ensinava. A maioria 
dos que se diziam religiosos e fiéis a Deus, não somente rejeitavam os 
ensinamentos de Jesus Cristo, mas também o odiavam. Pior ainda, 
eles preferiam vê-lo morto que vê-lo continuar ensinando o que ele 
ensinava. 

E hoje isto não é diferente. As pessoas não gostam que lhes digam 
que tudo o que elas acreditam sobre Deus e sobre Cristo está grave-
mente equivocado. E muito menos que a maioria das doutrinas que 
acreditam são falsas. Os exemplos que eu dei dessas doutrinas já 
formam um grande desafio para alguns. Mas há muitas cosas mais, 
das quais vou falar, que são muito mais graves que essas doutrinas, 
que ainda que sejam simples não deixam de ser importantes.
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E, por quê estou falando de tudo isso? Por quê isso é tão importante? 
Porque tudo isso é importante para Deus! Isso também é importante 
para o nosso bem-estar, para nossa paz e felicidade, se pudermos 
compreende-lo. O desejo de Deus é que escolhamos Seus caminhos, 
porque só assim Ele pode abençoar nossas vidas. Se O rejeitamos, 
vamos sofrer como os outros ao nosso redor. Nenhum pai quer ver a 
seus próprios filhos sofrerem por viver de uma maneira equivocada. 
E Deus nos ama muito mais que qualquer pai humano.

Viver de uma maneira contrária aos caminhos de Deus, em desobe-
diência às Suas leis, só traz tristeza, sofrimento e maldições para nossas 
vidas. No entanto, quando uma pessoa escolhe viver de tal maneira, 
ela não fere somente a si mesma, porque tal atitude desencadeia uma 
reação, ferindo também as pessoas próximas a ela, na sua família, 
no seu trabalho e na sociedade. O mundo chegou a um ponto em que 
esta reação se transformou em um tsunami de destruição, corrupção 
e sofrimento. A maldade simplesmente tomou conta deste mundo, 
chegando ao ponto em que o homem está prestes a se auto-aniquilar. 
Ou Deus intervém ou toda a humanidade será destruída. O que você 
prefere? Quando Deus colocou diante dos israelitas a escolha entre 
a vida e a morte, Ele lhes disse que escolhessem a vida. Mas eles não 
escolheram isso!

Os seres humanos estão vivendo agora em um tempo no qual 
Deus lhes está dando a oportunidade e a capacidade de “ver” Sua 
verdade. E agora as pessoas devem começar a escolher se querem ou 
não viver segundo a vontade de Deus. Deus está agora interferindo 
nos assuntos deste mundo, para acabar com 6.000 anos de opressão 
do autogoverno humano. A maldade e a corrupção do ser humano 
agora são muito piores que nos dias de Noé. Agora o ser humano tem 
o poder para destruir a si mesmo e a todo ser vivo na face da terra.

E isto é exatamente o que Cristo disse sobre o tempo do fim. Os 
discípulos lhe perguntaram quando todas estas coisas aconteceriam 
e qual seria o sinal de sua vinda e do fim do mundo (Mateus 24: 3). 
A palavra “mundo” aqui se refere a uma “era”, ao fim desta “era” 
do autogoverno humano e ao momento em que Cristo viria para 
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estabelecer o seu governo. Isso não se refere ao fim do mundo, mas ao 
fim de uma era e ao começo de outra era para a humanidade: o Milênio.

Cristo lhes disse: “E, como foi nos dias de Noé, assim será também 
a vinda do Filho do Homem [do Messias]. Porquanto, assim como nos 
dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em 
casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, 
até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do 
Filho do Homem.” (Mateus 24:37-39).

Isto não quer dizer que comer, beber e se casar é errado. Aqui 
simplesmente se está dizendo que eles continuavam vivendo sua vida 
cotidiana como de costume, pois não tinham o menor interesse ou 
não acreditavam que seu mundo estava prestes a mudar, que estava 
ao ponto de ser destruído. No entanto, existem razões pelas quais 
eles reagiram assim, porque eles poderiam ter reagido de maneira 
diferente, do mesmo modo que as pessoas poderiam ter feito nos 
últimos 50 anos, mas não o fizeram.

Em outras palavras, do mesmo modo que as pessoas reagiram nos 
últimos 50 anos aos avisos sobre o tempo do fim, que foi divulgado 
em todo o mundo, nos dos dias de Noé isso era exatamente igual: 
eles ignoraram, ridicularizaram e se zombaram do projeto de Noé, 
que durante 100 anos esteve construindo uma arca. A arca estava 
sendo construída em terra firme. Ninguém jamais tinha visto nada 
nem remotamente parecido aquilo. A notícia sobre a arca se espalhou 
por todo o mundo naquela época. Era um enorme projeto e todas as 
pessoas sabiam o que ele estava construindo e porquê. E mesmo assim 
eles não acreditaram em nada daquilo. Eles não acreditaram em Noé. 
Não acreditaram que Deus iria destruí-los através de um dilúvio. Isso 
parecia ridículo para aquelas pessoas. Elas não quiseram dar ouvidos 
ao que lhes estava sendo dito, do mesmo modo que as pessoas não 
querem dar ouvidos nos dias de hoje.

Em 2008, o aviso sobre o que está por vir neste catastrófico tempo 
do fim foi divulgado novamente. E durante algum alguns começaram 
a pensar seriamente sobre isto, mas com o passar do tempo as pessoas 
começaram a zombar, a ridicularizar, a distorcer, a odiar e até mesmo 
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a duvidar que isto seja verdade. No entanto, agora as coisas começarão 
a mudar, como nos tempos do dilúvio. Já era tarde demais quando as 
pessoas daquela época perceberam que Noé tinha razão. Quando as 
águas vieram e continuaram a subir, e o nível das aguas seguiu subindo 
durante os muitos dias que se seguiram, as pessoas começaram a se 
afogar e a morrer. Nessa altura, já era tarde demais, e o dilúvio não 
parou até que já não ficou nada vivo sobre a face da terra.

As aguas do dilúvio continuaram a subir durante 40 dias e a 
arca começou a flutuar sobre elas. Muitos tentaram se salvar, mas 
foi em vão, porque todos morreram. Durante este tempo do fim, os 
acontecimentos catastróficos serão cada vez piores. Deus vai dar as 
pessoas um período de 3 anos e meio para começar a mudar sua vida, 
para abandonar “seus próprios caminhos” e começar a andar nos 
caminhos de Deus.

Sim, os dias de hoje são muito parecidos aos dias de Noé, quando 
a mente do ser humano havia se tornado tão corrompida. Mas agora 
isto é muito pior, e Deus está intervindo para levar aos seres humanos 
a uma nova era. Essa vai ser uma era de descanso, de prosperidade, 
de vida em família e de grande paz. Uma paz que este mundo jamais 
experimentou; nem sequer remotamente.



E .ste mundo está passando por muito sofrimento. E com os 
acontecimentos catastróficos que agora o assolam, as coisas 

vão piorar ainda mais. Deus agora está levando os seres humanos a 
um ponto - e isso é algo que Deus planejou muito antes - onde eles 
terão que começar a encarrar a realidade e a verdade, algo ao que a 
natureza humana se resiste, ela luta em contra disto. Isto é algo típico 
da natureza humana, que sempre tenta se mostrar melhor do que é, 
escondendo muito bem o que realmente é.

Deus não vai permitir que os seres humanos sigam vivendo em um 
mundo onde existe tanto engano. Muito antes de criar qualquer coisa 
Ele já tinha um plano, que abrange um período de tempo específico, 
segundo o qual Ele ia trazer os seres humanos a esse ponto, para que 
eles pudessem ver o resultado do seu autogoverno e dos seus próprios 
caminhos.

Para entender por que o mundo chegou à condição em que se 
encontra hoje e também a grande devastação que em breve virá sobre 
o mundo, é preciso voltar atrás na história e ver onde começou tudo 
isso pelo que estamos passando agora. Tudo isto está vinculado. Se 
você compreende o passado, você poderá começar a entender melhor 
por que o mundo está passando agora por tudo o que está passando. 
Você também vai poder entender melhor que Deus está permitindo 

Capítulo 2

UM MUNDO ENGANADO
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que isso aconteça para poder oferecer um mundo muito melhor aos 
seres humanos. Sem tudo o que está acontecendo Ele não poderia 
oferecer-nos isto.

O caos que você pode ver por todos os lados, com o colapso das 
economias a nível global, os distúrbios urbanos, as dissenções e brigas 
internas nos governos, nação contra nação, guerras, conflitos religio-
sos, o aumento da perversidade neste mundo, tudo isso é o produto 
de muito engano. E grande parte deste engano vem dos governos, 
da mídia, do mundo dos negócios, das corporações, das religiões, e 
também é o resultado de coisas que as pessoas impõem a si mesmas.

O que as pessoas impõem a si mesmas é o resultado de uma 
cegueira complacente por parte daqueles que querem que as coisas 
“continuem como sempre”, que não desejam nenhum contratempo 
nas suas vidas. Em uma espécie de silenciosa e tácita mentalidade 
de rebanho, algumas pessoas uniram forças para inflar os mercados 
de valores, as bolsas de valores e outros mercados financeiros. Esta 
enorme bolha especulativa no mercado de valores foi criada pela cobiça 
dos investidores, que fizeram vista grossa à corrupção no mundo dos 
negócios e ao colapso económico em “outros” países. E enquanto isto 
não estivesse acontecendo “perto de casa” todos estavam dispostos a 
ignorar as notícias no resto do mundo e se concentrar na sua própria 
economia.

As notícias na televisão e nos jornais do mundo ocidental mostram 
somente histórias sensacionalistas sobre pessoas famosas do mundo 
do esporte, políticos, estrelas de cinema, criminais, e uma grande 
variedade de eventos sociais sem importância. E isto só tem contri-
buído para distrair a atenção das pessoas da realidade e proliferar o 
engano. A maioria das pessoas se deixa enganar voluntariamente. 
Elas impõem este engano a si mesmas, tentando “fazer de conta” que 
o nosso mundo não é tão ruim como parece.

O engano é simplesmente a ausência do sentido da realidade e 
da verdade. O mundo está cheio de mentiras, de falsidade, de meias 
verdades, de falsos testemunhos, e de engano. E as pessoas distor-
cem constantemente tudo o que é verdadeiro, tanto quanto lhes seja 
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possível. E no centro de tudo isto está uma forma de engano que é 
extremamente poderosa. Mas as pessoas não são cientes disto e não 
estão dispostas a admiti-lo quando isto lhes é mostrado. A capacidade 
das pessoas de entender a realidade depende da sua disposição em 
dar ouvidos a Deus. Só Deus pode dizer-nos claramente o que é a 
verdade e mostrar-nos o engano, como Ele está começando a fazer 
agora, revelando práticas enganosas em todo o mundo.

Quando a verdade sai à luz e revela o engano e a mentira, como 
está acontecendo no mundo agora, onde as pessoas estão acordando 
para sua verdadeira condição, seu verdadeiro estado, isto provoca 
nas pessoas sentimentos de descrença, tristeza, medo, raiva, e muitas 
vezes a sede de vingança e a anarquia.

O engano, e o perverso poder por trás disso, começou no mundo 
espiritual, muito antes de que Deus criasse os seres humanos e os 
colocasse nesta Terra. Deus criou primeiro os anjos e depois os seres 
humanos. E isto está relacionado com o motivo pelo qual Deus nos 
criou de uma maneira diferente. E também está relacionado com o 
motivo pelo qual nos encontramos agora nesta última etapa do tempo 
do fim. E é somente através da compreensão dessas coisas que pode-
mos ver a maravilha da criação de Deus. E então podemos ver qual 
será o próximo grande passo no Seu plano. Neste momento, Deus 
está trabalhando para salvar uma grande parte dos seres humanos 
e dar-lhes a oportunidade de viver em uma nova era. Mas não tenha 
muitas esperanças, porque bilhões de pessoas vão morrer durante esta 
última etapa do tempo do fim, antes que o Milênio comece.

Deus revelou que nós, os seres humanos, na nossa condição atual 
e com o tipo de mente que temos, não somos capazes de compreen-
der a existência de Deus. Nós somos seres físicos e lidamos com a 
realidade física das coisas que nos rodeiam, que podemos ver, tocar, 
cheirar, calcular, medir, etc. Tudo o que é físico funciona de acordo 
com determinadas leis. E, naturalmente, eu estou explicando isto de 
maneira simplificada, mas o que eu quero é enfatizar o fato de que 
somos uma criação física que existe em um universo físico. Isso é tudo 
o que somos capazes de entender. No entanto, existe também uma 
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criação espiritual, que não podemos ver. Seres e coisas compostos 
de espírito, como o universo físico é composto de elementos físicos.

Em nosso mundo físico, existem leis que podemos entender. Como 
as leis da física, da matemática, da química, etc. E podemos entender 
esta criação física graças á essas leis, que não mudam. Essas leis são 
exatas, fidedignas, e sempre funcionam de maneira uniforme e ordena-
da. Mas ainda há muitas coisas que não podemos entender sobre essas 
leis. Graças a essas leis aprendemos como utilizar e como aproveitar 
os diferentes tipos de energia, mas continuamos sem entender como 
tudo isso existe.

O ser humano não é capaz de criar novas leis nem de alterar as 
leis já existentes. Essas leis não podem ser vistas através de nenhum 
método físico, mas podemos ver e sentir os resultados delas. Nós 
simplesmente sabemos que elas existem. Nós não podemos vê-las, 
não podemos pesá-las, não podemos tocá-las, mas sabemos que elas 
existem. E isto é o mesmo com a criação espiritual. Nós não podemos 
ver o que é espírito, não podemos pesá-lo, porque o que é espírito não 
possui propriedades físicas; assim como essas leis.

E, em muitos sentidos, isso é como tentar entender Deus. Nós, 
através do nosso limitado raciocínio físico, tentamos entender Deus, 
mas a realidade é que não podemos entender Sua existência. Assim 
como o ser humano não pode compreender a existência das leis que 
regem o universo, ele também não pode compreender o que é espírito, 
como Deus, a menos que Deus lhe dê Seu espírito e permita que o ser 
humano “veja”, na sua mente, as coisas espirituais. Nós simplesmente 
não temos esta capacidade em nós mesmos.

Se as pessoas pudessem compreender, ainda que fosse somente 
a nível físico, e pudessem acreditar em uma importante realidade 
sobre estas leis que existem no nosso mundo, seríamos muito mais 
sábios e as coisas seriam muito melhores para nós. Essa realidade à 
que eu me refiro é que as leis que estão em movimento são de natureza 
espiritual e são controladas e sustentadas por Deus Todo-Poderoso. 
Eu não posso nem sequer começar a compreender isso. Nenhum ser 
humano pode entender isto. Nós fomos criados com uma capacidade 
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mental limitada. Se o ser humano se nega a crer que Deus é o Criador 
de todas as coisas, ele também não vai crer que é Deus quem sustenta 
todas as coisas.

O Verbo de Deus
A única maneira que podemos compreender qualquer coisa sobre a 
criação espiritual é se Deus nos revela isto, se Ele nos fala sobre isto. 
E isto foi o que Deus fez. Vamos voltar ao começo dessa história.

Deus nos explica algo fundamental. E então temos que escolher 
si vamos acreditar no que Ele nos diz ou não. Deus nos diz que no 
princípio somente Ele existia – somente Deus existia. No princípio 
somente Deus existia. No capítulo 1 do evangelho de João Deus nos 
fala sobre Sua existência como espírito, antes de que qualquer coisa 
existisse, usando a palavra “Verbo”, e no livro de Provérbios usando 
a palavra “Sabedoria”.

Ambas palavras, “sabedoria” e “verbo”, se referem ao mais recôndito 
da mente de Deus, àquilo que revela quem Ele é, Seus pensamentos, 
Sua mente, Seu propósito, Seus caminhos. Isto é algo de natureza 
espiritual, é o espírito de Deus, Seu “espírito santo”.

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com [do grego: pertencia 
a] Deus, e o Verbo era Deus”. (João 1:1).

A palavra “com” é um erro de tradução. E isto foi feito de propósito 
pelos que traduziram a Bíblia. Isso foi feito para dar credibilidade a 
uma falsa doutrina que o cristianismo tradicional firmemente abraça. 
Isto foi mal traduzido porque os tradutores da Bíblia acreditam que 
Jesus Cristo sempre existiu junto (com) Deus Eterno. Isto faz parte 
de uma doutrina que só surgiu no ano 325 d.C., durante o Concílio 
de Nicéia, a doutrina da trindade. Algo do que vou falar más adiante.

No idioma grego há outras palavras que são traduzidas como “com”, 
no sentido de “estar com alguém”, ou “estar ao lado de alguém”. Mas a 
palavra grega usada nesse versículo não é uma delas. A tradução errada 
desta palavra sugere que haviam dois seres diferentes, juntos um “com” 
o outro. No entanto, a palavra grega original usada neste versículo é 
“a” e significa que algo pertence exclusivamente “a” uma pessoa ou ser.
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O que está sendo dito aqui é que o Verbo pertencia “a” Deus, e a 
nenhum outro ser, porque não havia nenhum outro ser. O Verbo era 
de Deus e de ninguém mais. Eu já mencionei que Deus diz claramente 
que só Ele é Deus, o Deus Eterno, e que não há outro.

E um pouco mais adiante nesta passagem está escrito: “E o Verbo 
se fez Carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do 
unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade”. (João 1:14).

Estes versículos nos dizem que Jesus Cristo nasceu do Verbo de 
Deus. E isto significa que ele nasceu da mente e do ser do único Deus 
Eterno Auto Existente. Jesus Cristo foi concebido diretamente do único 
Deus Eterno – do Seu Verbo. No entanto, a falsa doutrina da trindade 
afirma que existem três entidades divinas independentes, que sempre 
existiram. Esta falsa doutrina identifica a essas entidades como o Pai, 
o Verbo (ou Jesus Cristo), e o espírito santo. Essa doutrina também 
afirma que o Verbo, que eles dizem que era Jesus Cristo, renunciou 
a sua divindade para se tornar um ser humano, nascido de uma mãe 
humana, e morrer por toda a humanidade. Mas a verdade é que a 
existência de Jesus Cristo só começou quando ele foi concebido do 
Verbo de Deus Pai (versículo 14) e nasceu como ser humano para ser 
o sacrifício do Pessach por toda a humanidade, para que os pecados 
de todos os seres humanos pudessem ser perdoados através do seu 
sangue, que foi derramado.

A doutrina da trindade é algo tão adulterado e deturpado que eles 
dizem que é “um mistério”. E isto é realmente um mistério porque eles 
não podem explicar suas próprias complicadas ideias de uma maneira 
sensata e clara. E por mais surpreendente que possa parecer, esta é 
uma das principais doutrinas do cristianismo tradicional.

A palavra “Verbo” tem origem na palavra grega “logos”, cujo 
significado correto é “pensamento revelador”. Isto significa a essência 
que identifica a mente, os pensamentos, a individualidade de um ser. 
Cada indivíduo é identificado pelo que pensa, porque os pensamentos 
de um indivíduo se manifestam em suas ações. E essas ações revelam 
o logos, revelam seus pensamentos. O que sai da boca de uma pessoa, 
suas “palavras” [logos] revela o que está na sua mente.
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A palavra “logos” é uma palavra que é usada na Bíblia não somente 
para se referir a Deus, mas também aos seres humanos. Ela é usada 
em expressões que denotam aquilo que sai de dentro das pessoas, por 
meio das palavras que elas falam, e que revela a mente das pessoas, sua 
forma de pensar. Exemplos disto são expressões como: palavras vãs, 
palavras mal-intencionadas, suas palavras corroem como um câncer, etc. 
Cristo disse que devemos ter muito cuidado com as palavras que saem 
da nossa boca, porque isto mostra nossa maneira de pensar, mostra o 
verdadeiro ser de uma pessoa. Ele disse: “Por tuas próprias palavras 
serás justificado e, por tuas próprias palavras serás condenado”.

Nós também somos identificados pelo que pensamos. As palavras 
de um indivíduo, escritas ou faladas, e suas ações, mostram seus 
pensamentos. As ações mostram o “logos” - o pensamento que revela 
sua mente.

Tudo o que pode ser explicado ao ser humano sobre Deus começa 
a partir do Verbo – do logos – que é Deus. Isto é o que Deus é. O Verbo, 
Deus, Seu pensamento revelador, começou a se manifestar quando Ele 
criou o mundo espiritual e os anjos. E mais tarde Ele criou o universo 
físico e finalmente Ele criou os seres humanos. E até o dia de hoje Ele 
continua revelando Sua vontade em tudo o que Ele se propôs. Isto é 
Deus, é o Verbo de Deus sendo manifestado (revelado) ao mundo.

A Bíblia contém muitas narrações históricas, mas a maioria do que 
está escrito nela é a revelação da vontade e do propósito de Deus para 
a Sua criação. A Bíblia é a Palavra de Deus. Jesus Cristo disse o que 
ele falava, a Palavra de Deus, não vinha dele mesmo. Em João 14:24 
Jesus disse claramente aos discípulos: “A palavra [logos] que ouvis 
não é minha, mas do Pai que me enviou”. Em João 17:14 e 17 podemos 
ler uma oração que Jesus fez a Deus: “Dei-lhes [aos discípulos] a Tua 
palavra [o logos]”. Ele também disse: “Santifica-os [separa-os para um 
propósito sagrado] mediante Tua verdade; a Tua palavra é a verdade”.

E continuando em João1, podemos ler: “Todas as coisas foram feitas 
por ele [referindo-se ao Verbo; que é Deus, que revela quem Deus é], e sem 
Ele [sem o Verbo, que é Deus] nada do que foi feito se fez. Nele [no Verbo, 
que é Deus], estava a vida, e a vida era a luz dos homens”. (João 1:3-4).
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Tudo o que existe é o resultado do planejamento e do propósito 
de Deus, do que Ele ordenou e determinou. Tudo isto se resume no 
Verbo de Deus, e é a vontade de Deus.

E no versículo 14 está escrito: “E o Verbo se fez carne”. E isto 
significa que o pensamento revelador (o Verbo, o logos) de Deus Todo-
Poderoso, que foi dado a Jesus Cristo, que estava em Jesus Cristo, que 
era a própria manifestação, a revelação (a mente) de Deus, foi dado 
ao homem. Jesus Cristo nasceu com a mente de Deus, seu pai, mas 
ele cresceu com sua própria personalidade, que foi formada através 
de tudo o que ele experimentou em sua vida física. Ele tinha uma 
personalidade própria, única e diferente da personalidade de seu Pai.

A diferença entre o poder do espírito de Deus e o espírito santo
Existe uma diferença fundamental sobre Deus e Seus poderes 
espirituais que necessita ser entendida. Há uma diferença entre o 
poder do Seu espírito, através do qual Ele cria, e o poder que provém 
de Sua mente, que é o espírito santo. Embora ambos sejam de natureza 
espiritual, o poder do espírito através do qual Ele trabalha e cria não é 
o espírito santo. Esse é o poder que Ele usa para cumprir a Sua vontade.

Portanto, o espírito santo não deve ser confundido com o poder 
de Deus, através do qual Ele cumpre Sua vontade. O poder através 
do qual Ele cria, realiza Suas obras, cumpre e executa tudo o que Ele 
faz é o poder do Seu espírito. 

Mas o poder que revela Sua mente, Seus pensamentos, aquilo 
que emana do Seu ser, é o espírito santo. O espírito santo é o meio 
através do qual Deus comunica Seus caminhos, Seus pensamentos, 
Sua vontade, Seu propósito, Sua verdade e Sua mente a outros.

Foi assim que Deus derramou Seu espírito santo (Sua própria 
mente, Seus pensamentos, Seus caminhos e Sua verdade) sobre os 
discípulos no Dia de Pentecostes do ano 31 d.C. Isto lhes permitiu 
ver as verdades e os caminhos de Deus de uma maneira que eles não 
podiam ver até aquele momento. Quando isso aconteceu, eles puderam 
ver as coisas que Deus estava comunicando a eles, individualmente, 
através do espírito santo. Eles então foram capazes de ensinar essas 
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coisas a outras pessoas que também podiam ver e compreender. Como 
Pedro, que começou a ensinar sobre o salmo de David que mencionei 
antes. Pedro foi capaz de revelar que este salmo, apesar de haver sido 
escrito por David, não fala sobre David, como muitos pensavam, mas 
que é um salmo profético que fala sobre o Messias.

O poder de Deus para fazer as coisas que Ele faz, as coisas que 
Ele cria, sustenta, etc., é “o poder do Seu espírito, que Ele pode usar 
como Ele deseje. E o poder que Ele compartilha com outros, através 
do qual Ele comunica a outros Seu ser, Seu pensamento revelador, 
Sua mente e Seus caminhos, é o Seu espírito santo. 

E o mais longe que nós os seres humanos podemos chegar na com-
preensão disto é reconhecer que nossa mente, nossa forma de pensar 
como indivíduos, é na realidade o que somos. Tudo o que fazemos 
na vida é o resultado de algo que começa na nossa mente. Primeiro 
pensamos e raciocinamos, e só então podemos transformar nossos 
pensamentos em ações. E essas ações revelam a outros o que somos, o 
que nos torna únicos, nosso caráter e personalidade, nossa maneira de 
ser e nossa maneira de pensar. E então podemos comunicar tais coisas 
através das nossas palavras, faladas ou escritas, e dos nossos gestos. 

E os seres humanos não têm nenhum pretexto para não saber 
quem é Deus, porque para saber quem Ele é basta com observar a 
criação que nos rodeia. Essa criação revela muito sobre Deus; e também 
revela Seu amor por Sua criação e pelos seres humanos, a quem Ele 
confiou tudo isto.

Deus nos deu essa incrível criação para enriquecer nossas vidas 
com incontáveis experiências das que podemos desfrutar. Ele nos 
deu um mundo belo, ordenado, como uma incrível e abundante 
variedade de formas de vida. Ele nos deu a bênção de poder viver em 
família, dando-nos a capacidade de procriar. Ele nos mostra muitas 
maneiras de ser produtivos e de colher as bênçãos do fruto da Terra. 
E tudo isto é possível graças ao que Deus providenciou para nós. Não 
temos que ir muito longe para ver a infinidade de coisas que Deus 
colocou nesta Terra para dar-nos a possibilidade de viver uma vida 
incrivelmente abundante.
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No entanto, os seres humanos sempre viram as costas ao seu 
Criador. Eles ignoram a Deus e não dão ouvidos a Ele. Eles insistem em 
substituir Deus por algo material, algo físico, algo que está disposto 
a aceitar seus erros, as coisas erradas que eles fazem. E isto também 
é uma maneira de tentar apaziguar a sua consciência, uma maneira 
de tentar se sentir bem com eles mesmos, alardeando de que são bons 
e generosos.

A verdade é que através da criação podemos aprender muito sobre 
Deus. Mas também podemos aprender mais sobre Deus diretamente 
dele, se Ele assim o deseja e nos dá Seu espírito santo para que Sua 
vontade, Seu propósito e Seus caminhos nos sejam revelados. Através 
do espírito santo Ele pode se comunicar diretamente com qualquer 
pessoa que Ele queira. Ele pode fazer isto diretamente à nossa mente, 
através da essência de espírito que está na mente de cada ser humano. 
Ele não precisa usar a comunicação verbal, que é uma função biológica 
que usa os pulmões, a boca e a língua, produzindo a voz, como fazemos 
quando falamos uns com os outros.

Deus revela que há um “espírito no ser humano”, que não é o 
espírito santo, mas que é uma essência de espírito que existe dentro 
da mente de cada pessoa. Esta essência de espírito, que é parte do 
cérebro, é o que dá aos seres humanos a capacidade de pensar, de 
raciocinar, de memorizar e de se comunicar. Esta essência dá a cada 
pessoa a capacidade do raciocínio, dando-lhes a liberdade de fazer 
escolhas pessoais, a capacidade de criar, de planejar, etc. E ao dar a 
cada pessoa essa capacidade na sua mente humana, Deus faz a cada 
pessoa responsável por suas próprias ações, individualmente, e lhes da 
a liberdade para planejar, para escolher e para viver como determine.

Deus também deu isso aos animais. Deus colocou uma essência 
de espírito dentro do cérebro de cada criatura vivente. No entanto, a 
essência de espírito que Ele deu aos animais não é nem remotamente 
parecida á que Deus deu aos seres humanos. A essência de espírito 
que Ele deu aos animais é como uma “programação” que foi dada 
a cada espécie animal. E essa programação geralmente é chamada 
de “instinto”.
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E tanto a essência espiritual que Deus colocou na mente humana 
como o instinto que Ele deu aos animais é uma parte do cérebro que 
não pode ser medida nem detectada através de nenhum meio científico. 
A essência de espírito que existe no cérebro de qualquer ser vivo está 
formada de algo que é “espírito”, e o que é espírito não pode ser visto 
ou percebido no mundo físico, a pesar de que o que é espírito exista 
dentro de algo que é físico.

Embora os animais não possuam a mesma capacidade de racioci-
nar, de planejar e de criar que os seres humanos possuem, Deus deu a 
algumas espécies animais a capacidade de memorizar e de aprender, 
de uma maneira limitada. Mas este processo de desenvolvimento 
neles é muito diferente que nos seres humanos. O que Deus deu aos 
animais lhes confere personalidade, singularidade e individualidade; 
e isto faz com que as criaturas sejam diferentes umas das outras no 
mundo animal. Mas esse desenvolvimento não é o resultado do racio-
cínio individual, como é o caso dos seres humanos. Isto é o resultado 
de respostas programadas que podem produzir uma vasta gama de 
características únicas em cada uma das espécies animais.

A essência de espírito que Deus deu ao ser humano é algo que 
permite à mente humana funcionar á um nível mais alto, capacitan-
do-lhe para planificar, projetar, raciocinar, comunicar pensamentos e 
ideias, e fazer escolhas sobre os aspectos morais da vida, como seres 
com o livre arbítrio. Deus deu aos seres humanos uma mente capaz 
de se comunicar e de interatuar entre eles e com Deus, algo que os 
animais não têm.

Associada ao cérebro humano essa essência de espírito que existe 
na mente humana pode produzir resultados surpreendentes quando 
Deus começa a trabalhar diretamente com uma pessoa, para dar 
continuidade a Sua criação nessa pessoa. Vou falar deste assunto 
mais adiante.

Deus primeiro planejou as coisas que Ele desejava criar e depois 
Ele trouxe á existência o que Ele tinha planejado. Ele começou criando 
o mundo espiritual. E Deus nos deu apenas algumas descrições das 
coisas que existem nesse mundo espiritual. Essas coisas são explicadas 
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em termos físicos porque essa é a única maneira que nós podemos 
começar a compreender algo que está tão além da capacidade de 
compreensão da mente humana. Um exemplo disto é descrito para 
nós como “um mar de cristal”, com brilho e cores deslumbrantes, que 
está diante do trono de Deus.

E a indústria cinematográfica de Hollywood tentou usar essa 
descrição para criar a ideia da existência de seres mais desenvolvidos, 
ou até mesmo deuses, que supostamente vivem em um entorno assim.

Embora Deus mais tarde tenha criado um jardim físico, o Jardim 
do Éden, onde Ele colocou a Adão e Eva, Ele primeiro criou um Jardim 
do Éden no mundo espiritual. E isto abarca tudo o que foi criado no 
céu para sustentar a vida os anjos que Ele criou.

A Criação dos Anjos
Depois de criar o mundo espiritual Deus criou os seres espirituais, 
que estão compostos de espírito, e lhes deu mentes para que pudessem 
pensar – mentes que também estão compostas de espírito. Assim 
como Deus deu a mente humana uma essência de espírito, que é o 
que atribui à mente humana a capacidade de pensar, de raciocinar, de 
planejar, de criar, de tomar decisões, etc., Deus deu aos anjos uma mente 
composta de espírito, com uma essência de espírito que também 
lhes permite raciocinar como seres independentes. E, como os seres 
humanos, os anjos também foram criados com o livre arbítrio. Eles 
não foram criados para reagir automaticamente, mas foram criados 
com personalidade e identidade próprias. Eles não foram criados como 
robôs para reagir de forma programada. E eles também não foram 
criados como os animais, que foram criados por Deus para reagir de 
maneira espontânea e automática à diferentes situações, com o que 
nós chamamos de instinto.

Deus criou milhões de anjos. E cada um deles é diferente, com 
uma mente única, com o livre arbítrio para poder escolher livremente. 
E assim foi também como o ser humano foi criado, mas com uma 
importante diferença em sua composição, porque foi criado para um 
propósito muito diferente. E como acabo de explicar, a mente que Deus 
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deu aos seres espirituais, aos anjos, é diferente em sua composição, 
porque está composta de espírito. Os anjos foram criados desta forma 
porque o propósito de Deus para lhes criar com o tipo de mente que 
Ele lhes criou é muito diferente do propósito de Deus para criar o ser 
humano com o tipo de mente que Ele nos criou.

De todos os anjos que foram criados, havia três arcanjos que 
eram o pináculo desta criação. E Deus deu a eles responsabilidades 
específicas no Seu governo. Esses três seres são Gabriel, Miguel e 
Lúcifer. Eles são descritos como os anjos que guardavam o trono de 
Deus. E isso demonstra a excelência, o poder e a autoridade que eles 
tinham no governo de Deus.

E chegado a este ponto você talvez se esteja perguntando: “Por 
que é necessário, ou importante, saber tudo isso?” Isso é importante 
porque revela a razão pela qual Deus criou o homem de uma maneira 
diferente, em condições diferentes e para um propósito extraordina-
riamente mais importante. Esta é a finalidade, a razão pela qual o ser 
humano foi criado primeiro da maneira que foi criado. E foi somente 
agora, neste tempo do fim, que Deus revelou o motivo pelo qual Ele 
criou a mente dos anjos e a mente dos seres humanos de maneiras 
diferentes e específicas. Deus começou a revelar isto em 1994, quando 
começou a contagem regressiva para a volta do Messias. Antes de que 
Deus revelasse isto, ninguém neste mundo sabia ou entendia nada 
disto. E o objetivo de Deus agora é começar a revelar isto ao mundo 
inteiro. E Ele vai fazer isto de uma maneira cada vez mais intensa, 
quanto mais perto esteja o Milênio. E Ele vai continuar fazendo isso 
depois que o Milênio comece. 

A maioria das pessoas tem um conceito falso e superficial de como 
será a vida no futuro. E este conceito geralmente consiste na esperança 
de que “talvez” haja vida após a morte. E muitas vezes a ideia que as 
pessoas têm da vida depois da morte é algum tipo de bem-aventurada 
existência em um estado de constante felicidade. Alguns creem que 
depois da morte eles estarão comtemplando a face de Deus por toda 
a eternidade, ou que estarão fazendo algo que eles gostam muito de 
fazer nesta vida física. E nos funerais as pessoas costumam dizer: “O 



55PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

João sempre gostou de pescar, por isso sabemos que ele agora está 
no céu pescando”. Como se o João fosse estar pescando pelo resto 
da eternidade. Algo que sem dúvida é muito melhor do que ir para o 
“outro” lugar. E ninguém questiona tais ideias, ninguém se pergunta, 
por exemplo, o que o João faz com os peixes que ele pesca no céu, que 
também devem ser peixes espirituais. Ou que tipo de isca o João usa 
para pescar esse tipo de peixes. Ou como ele prepara esses peixes, se 
é em algum tipo de fogão espiritual. Essas coisas são ilógicas, mas 
mesmo assim as pessoas fazem esses comentários absurdos, sem pés 
nem cabeça.

Que tipo de deus desejaria que sua criação vivesse primeiro uma 
vida física para depois morrer e estar comtemplando sua face por 
toda a eternidade? Que satisfação daria isto depois de alguns dias, 
tanto para o que está comtemplando como para o que está sendo 
comtemplado? Isto seria algo inútil, improdutivo, e extremamente 
tedioso. Isso não é o plano ou o propósito de Deus. Seu plano para os 
seres humanos vai muito além de qualquer coisa que alguém jamais 
poderia conceber ou imaginar.

Nós agora estamos vivendo em uma época muito específica, que 
Deus planejou muito antes, dentro do Seu plano para a criação. E, 
de acordo com Seu plano, nesse momento específico Deus levaria os 
seres humanos exatamente ao ponto em que estamos agora. E isto é 
parte de um propósito muito mais importante. Toda a criação está 
prestes a entrar em uma nova e emocionante fase, quando o Milênio 
comece. E isto vai muito além do que qualquer ideia que as pessoas 
possam ter sobre ir ao céu.

Toda esta história é muito mais emocionante, inspiradora e im-
pressionante do que as palavras podem expressar. Você vive em uma 
das épocas mais emocionantes da história do ser humano. Porém, no 
tempo que resta até o Milênio, as coisas não serão fáceis. Embora o 
Milênio já está ás portas, no tempo que resta antes do Milênio haverá 
muita destruição, com acontecimentos catastróficos e aterrorizantes. 
E se você continua lendo o presente livro você saberá por que tudo 
isso deve acontecer, por que esta transição tem que ocorrer desta 
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maneira tão difícil e tão dolorosa e não pode ocorrer de nenhuma 
outra maneira.

A Criação do Universo
Quando Deus criou os anjos Deus lhes deu muito conhecimento, e 
também lhes deu mentes capazes de receber esse conhecimento. 
Deus começou a revelar a eles o que Ele ia fazer, um processo que 
abrangeria milhões e milhões de anos. Deus foi mostrando aos anjos 
as fases de Seu plano de uma maneira progressiva, cada vez que 
chegava o momento de realizar uma determinada fase do Seu plano 
e propósito. Isso foi algo muito parecido a um projeto de construção 
de um edifício, que se concentra nos desenhos específicos para cada 
fase quando uma determinada fase está sendo realizada. Quando se 
está construindo a fundação ninguém pensa nos toques finais, nos 
detalhes do interior, porque isso ainda não começou a ser construído.

Uma das primeiras coisas, a mais emocionante, que os anjos 
puderam compartilhar com Deus foi o começo da criação do universo. 
E muitas coisas sobre isto só foram reveladas a eles muito mais tarde, 
quando Deus começou a revelar sobre a criação da Terra.

A criação dos planetas e das estrelas não foi algo que aconteceu 
de forma instantânea, tudo isso veio à existência por determinação 
de Deus, pelo poder do Seu espírito que cumpriu Sua vontade, em 
um espaço de tempo que nós só podemos entender como se tudo isto 
tivesse acontecido de uma maneira relativamente rápida. Mas, assim 
como na construção de um edifício, cada parte do projeto, cada fase 
necessita de concentração, de muito tempo e de muito trabalho para 
ser realizada. E no caso de Deus, esse trabalho se resume em usar Seu 
poder e dar ordens para que uma fase específica seja terminada, ou 
para fazer algo específico quando chega o momento para isto. Deus 
faz isto por decreto. Essas coisas vêm à existência por obra do Seu 
espírito, quando Ele assim o determina.

A verdade é que o universo não foi criado de um momento a outro, 
mas demorou milhões e milhões de algo que nós só podemos com-
parar com a unidade de tempo que conhecemos. Não podemos nem 



57PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

sequer começar a imaginar tudo o que envolve esta extraordinária 
criação. E muito menos o tempo que foi necessário para realizá-la. 
Alguns pensam que tudo isto veio à existência em um instante e que, 
de repente, o universo veio à existência. Porém, para criar tudo isto 
foram necessários muito planejamento, muito trabalho e muito tempo. 
Como a construção de qualquer coisa física. E a verdade é que nós não 
sabemos ainda todos os detalhes sobre isto.

E os seres humanos não podem nem sequer imaginar, ou come-
çar a compreender, a vastidão do universo. Isso para não mencionar 
a grandeza e o poder de Deus Todo-Poderoso, que criou tudo isto. 
Podemos tentar compreender um pouco a complexidade do universo 
através de comparações e cálculos matemáticos. Mas mesmo assim, 
a mente humana não é capaz de entender tudo isto.

O ser humano não é capaz de compreender a dimensão de algu-
mas das coisas mais pequenas desta criação. Podemos fazer cálculos, 
mas a complexidade, a variedade, a imensidade e o espaço que ocupa 
tudo isso são coisas que vão muito além da compreensão humana. 
E os cientistas têm o ingênuo atrevimento de preferir acreditar que 
todo o universo é o resultado de uma enorme explosão; embora isto 
seja algo tão contraditório a toda a ciência, que deixa atordoado a 
qualquer pessoa. 

Uma boa maneira para começar a refletir sobre a imensidade das 
coisas que foram criadas no universo seria comparar o tamanho do 
planeta Terra com o tamanho do sol. O sol tem um diâmetro de 1,4 
milhões de quilômetros. Seria necessário colocar mais de 100 planetas 
da dimensão da Terra, um ao lado do outro, para alcançar o diâmetro 
do sol. Eu não posso compreender algo assim.

Todos os asteroides, luas e planetas, tudo isto junto representa 
somente 0,1 % de todo o nosso sistema solar. Isso significa que o sol é 
tão grande que representa 99% do nosso sistema solar. Seria necessário 
mais ou menos 1.000.000 de vezes a dimensão do planeta Terra para 
cobrir a superfície do sol.

Mas se o comparamos com outras estrelas o nosso sol é muito 
pequeno. Existe uma estrela chamada VY Canis Majoris, que se fosse 
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colocada no nosso sistema solar no lugar do sol, sua superfície se es-
tenderia além da órbita de Saturno. E seria necessário mais de 2.000 
vezes o diâmetro do nosso sol, um ao lado do outro, para alcançar o 
diâmetro dessa estrela.

Essas são distancias tão grandes que os cientistas medem isto com 
base na velocidade da luz, ou seja, quanto tempo a luz levaria para 
percorrer essa distância. Porque nossa mente não pode nem sequer 
começar a entender distâncias tão grandes. E nosso sol parece bastante 
pequeno quando o comparamos com esta estrela gigante. Se tardaria 
apenas 14 segundos e meio viajando á velocidade da luz para dar uma 
volta completa em redor do nosso sol. Mas seria necessário viajar 8 
horas e meia à velocidade da luz para dar uma volta completa ao redor 
da VY Canis Majoris. Como podemos compreender algo assim?

Se pudéssemos viajar da Terra até a estrela mais próxima à velo-
cidade da luz, tardaríamos 4 anos e meio para chegar lá. Dentro da 
grande extensão da nossa Via Láctea, existem muitas constelações. A 
mais próxima é a Plêiades, que está a 400 anos-luz de distância. Isso 
significa que se tardaria 400 anos viajando à velocidade da luz para 
chegar até ela. E também existem várias nebulosas na Via Láctea, 
como por exemplo a Cabeça de Cavalo, cuja distancia da Terra é tão 
grande que se tardaria 1.500 anos-luz para chegar até ela. Outra destas 
nebulosas é a do Anel do Sul, que está a 2.000 anos-luz de distância. 
O que significa que a luz que saiu desta nebulosa no tempo de Cristo 
só agora está chegando à Terra.

Consideremos então o tamanho da Via Láctea, cuja distancia de 
um lado a outro é tão grande que seriam necessários 100.000 anos-luz 
para percorre-la. Quando eu era criança os cientistas pensavam que a 
Via Láctea estava formada por 100 bilhões de estrelas. Mas em alguns 
livros de ciências modernos eles dizem que existem entre 200 a 400 
bilhões de estrelas na Via Láctea. E os cientistas pensam que em cada 
galáxia poderia existir a mesma quantidade de estrelas.

Além disso, se calcula que em todo o universo pode haver mais 
de 200 bilhões de galáxias. Mas essa quantidade poderia estar muito 
por baixo da realidade, porque em 2009 um computador alemão 
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calculou que existam provavelmente 500 bilhões de galáxias em 
todo o universo.

Como podemos compreender algo tão vasto e complexo? Simples-
mente não podemos compreender isto!

E então eu me pergunto: Quanto tempo foi necessário para criar 
todo o universo? Certamente tudo isto não veio á existência “de re-
pente”. Foi necessário muito tempo para criar tudo isso. E isto é algo 
que nossas mentes limitadas definitivamente não podem nem sequer 
começar a entender.

A quantidade de estrelas que existem no universo é algo que está 
tão além da compreensão humana que mesmo dentro de um conceito 
de tempo altamente acelerado não é possível simplificar isto a um nível 
que o ser humano possa compreender. Por exemplo, suponhamos que 
existam somente uns 250 bilhões de galáxias, e que em cada galáxia 
existam uns 250 bilhões de estrelas. Se multiplicamos o número de 
galáxias pelo número de estrelas o resultado é um numero tão extenso 
que é difícil de expressá-lo matematicamente. Esse número é 625 
seguido de 20 zeros. E como isto é tão complicado, vou explicar este 
conceito usando o fator tempo.

Digamos por exemplo que cada estrela tem um nome. Então nos 
sentamos diante de um computador e vemos aparecer na tela 1.000 
nomes de estrelas por segundo. A verdade é que não poderíamos nem 
mesmo ler um nome por segundo, mas podemos nos sentar e ficar 
olhando como o computador executa esta tarefa.

Quanto tempo você acha que estaríamos sentados na frente do 
computador até que ele termine essa tarefa? Se você imagina que seria 
necessário um dia inteiro, isto significa que na tela do computador 
apareceriam 60.000 nomes por minuto, ou 3,6 milhões por hora. E no 
fim de um dia apareceriam apenas o nome de 86,4 milhões estrelas. 
Mas esse número nem sequer se aproxima ao número de estrelas 
que existem na Via Láctea somente. E durante um ano inteiro não 
veríamos mais que os nomes das estrelas da Via Láctea. E tardariam 
uns 8 anos mais para que o computador pudesse começar a mostrar 
os nomes das estrelas de outra galáxia.
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A quantidade de tempo que um computador necessitaria para 
terminar essa tarefa, para mostrar o nome das estrelas do universo 
inteiro, seria quase 2 trilhões de anos. Isto é o número 2 seguido de 
12 zeros.

Nós somos tão pequenos e insignificantes; embora pensemos que 
somos muito, muito importantes.

A Criação da Vida Física
Dentro do processo da criação do universo e de todas as galáxias, 
chegou um momento quando Deus revelou aos anjos um pouco mais 
sobre o Seu propósito para criar a eles e também a todo o universo. 
Deus criou os anjos e o universo físico para alcançar um objetivo muito 
mais importante em todo Seu plano. Algo que seria de longe o mais 
importante que Sua capacidade criativa pode realizar.

Deus estava criando todas as coisas no universo, mas Ele ainda não 
tinha revelado aos anjos esta parte de Seu plano. Mas então chegou 
o momento quando Deus começou a revelar aos anjos mais coisas 
sobre uma galáxia muito especial que Ele ia criar. Deus lhes contou 
que nessa galáxia Ele ia criar um determinado sistema solar, a nossa 
Via Láctea. Deus lhes revelou que de todas as galáxias que Ele tinha 
criado, era nesta galáxia que Ele ia criar a vida física; algo que Ele não 
tinha criado em nenhuma das outras galáxias.

Nesta galáxia Ele ia colocar um pequeno sistema solar, entre os 
mais de 200 bilhões de outros sistemas solares. E neste pequeno 
sistema solar Ele ia criar a vida física em um planeta muito pequeno 
– o planeta Terra.

E então Deus criou a Terra. Mas isso não aconteceu como a maioria 
dos seguidores do cristianismo tradicional pensa. Eles pensam que 
a Terra foi criada quando Adão e Eva foram criados. Mas isso não é 
verdade. A Terra foi criada muito antes disto.

No estado do Kansas (na parte central dos Estados Unidos), no 
lugar onde eu passei a minha infância, se pode encontrar dentes de 
tubarões pré-históricos em lugares que antes eram oceano. Os dinos-
sauros e muitas outras espécies pré-histórica deixaram evidências 
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de sua existência na Terra. Seus ossos e fósseis podem ser vistos em 
museus de todo o mundo.

Quando as pessoas começam a ler o livro de Gênesis, elas pensam 
que esta é a narração de quando Deus criou a Terra. Mas isso não é 
verdade! A Terra foi criada milhões de anos antes. Nós não sabemos 
exatamente quando, porque Deus ainda não revelou isto.

No seguinte versículo a palavra “no” deve ser substituída pelas 
palavras “em um” porque no idioma hebraico o artigo definido “o” não 
existe. (E em português usamos em + o = no). “No [em um] princípio 
criou Deus os céus e a Terra. E a Terra era sem forma e vazia e havia 
trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Deus se movia sobre a face 
das águas”. (Genesis 1:1-2).

Esta tradução não é correta. Mas quando analisamos o que está 
sendo dito aqui tudo fica muito mais claro. É de grande ajuda saber 
quais palavras do idioma hebraico foram traduzidas como “sem 
forma” e “vazia”. A palavra que foi traduzida como “sem forma” é a 
palavra hebraica “tohu” que significa “um lugar de caos e cheio de 
escombros”. E a palavra que foi traduzida como “vazia” é a palavra 
hebraica “bohu”, que significa “preenchido com o vazio”. 

Deus nos fala sobre isto no livro de Isaías. “Porque assim diz 
o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a Terra e a fez. Ele a 
estabeleceu, não a criou vazia, [do hebraico = tohu, um lugar de caos 
e cheio de escombros] mas a formou para que fosse habitada: Eu sou o 
Senhor, e não há outro”. (Isaías 45:18)

A Terra e o céu (a atmosfera) já tinham sido criados. Deus tinha 
criado tudo isso com muita beleza e com diferentes formas de vida. 
Havia vida animal e vegetal na Terra, na agua e no ar. No começo desta 
narração em Gênesis 1:1 Deus diz que a Terra estava em um estado de 
desolação e que estava devastada. A atmosfera estava poluída e não 
havia vida na Terra.

E mais adiante Deus explica o que causou tudo isso. Foi então 
quando Deus começou a reconstruir a Terra, tirando-a do estado de 
destruição no que ela estava. Ele começou a criar vida novamente na 
Terra. Só que desta vez Ele não criou as espécies pré-históricas que 
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existiam antes, mas criou as espécies que existem hoje, incluindo a 
espécie humana.

Deus começou o processo de criar vida novamente na Terra pelo 
poder do Seu espírito, fazendo com que Seu espírito santo começasse 
a se mover sobre a face das águas. As águas já existiam porque a 
Terra já existia. Deus teve que criar novamente os continentes e 
restabelecer os limites dos oceanos. Os seguintes versículos nos contam, 
de maneira resumida, como Deus colocou a Terra novamente em sua 
órbita original e estabeleceu os dias e as noites. Ele então separou os 
céus, que também já existiam, para que a luz do sol pudesse chegar 
novamente até a superfície da Terra e assim a vida, que Ele ia criar, 
pudesse florescer aqui.

Uma Revelação Progressiva
Antes de seguir explicando como Deus reconstruiu a Terra para que 
a vida pudesse existir aqui novamente, tenho que explicar como Deus 
trabalhou com os anjos quando Ele criou o universo.

Como eu já disse antes, Deus começou a revelar aos anjos que 
Ele ia criar o universo físico com todas as galáxias, constelações, 
nebulosas e sistemas solares. Os anjos compartilharam em tudo o 
que Deus estava fazendo, embora não sabemos até que ponto. E então 
Deus criou a Terra.

A Terra era o centro do universo, era onde a vida física ia ser criada. 
Mas muitas outras coisas tinham que ser preparadas no universo, antes 
que Deus pudesse revelar aos anjos que Ele ia criar o ser humano na 
Terra. A única forma de vida que então existia, além dos anjos, era a 
vida física na Terra. E como a Terra era o centro do universo e havia 
vida física na Terra, Deus ordenou a Lúcifer, juntamente com um 
grande número de anjos que estavam subordinados à sua autoridade, 
que eles “cultivassem e cuidassem” (cultivar, promover o crescimento 
e manter) a Terra.

Faltavam ainda muitas coisas que seriam criadas na Via Láctea, 
mas Lúcifer e os anjos que estavam subordinados a ele estavam traba-
lhando principalmente na Terra. E cada vez que chegava o momento 
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de preparar uma nova fase dessa criação, Deus ia revelando aos anjos 
mais detalhes do Seu plano e propósito. Ele ia revelando as coisas 
aos anjos de uma maneira progressiva, quando chegava o momento 
de se concentrar em uma nova fase. E assim também é como Deus 
está revelando as coisas nesta fase final do tempo do fim. Tudo isso 
serve de preparação para certas cosas que os seres humanos terão 
que passar primeiro, antes que os 6.000 anos do autogoverno do 
homem nesta Terra cheguem ao fim e comece uma nova era para a 
humanidade - o Milênio.

Então, em algum momento, Deus começou a revelar aos anjos mais 
coisas sobre a criação da vida física na Terra. Deus também lhes disse 
que Ele ia criar o ser humano. Contudo, havia mais. Deus também 
lhes disse que o resultado disso seria o mais importante de toda a 
Sua criação, o mais grandioso que Sua capacidade criativa ia realizar.

Como está escrito no livro de Hebreus, os anjos sabem que eles 
foram criados para servir aos seres humanos, como parte de um pro-
cesso através do qual Deus vai criar algo que é mais importante ainda 
dentro dos seres humanos. O primeiro passo, criar o ser humano na 
forma física, seria apenas a primeira fase dessa criação.

Quando Deus criou a Adão e Eva, eles ainda não estavam completos. 
O propósito de Deus para a criação do ser humano vai muito além de 
uma existência temporária, como seres físicos. Deus inspirou Paulo, 
o apóstolo dos gentios, a escrever sobre uma outra criação, ou uma 
nova criação, que pode ocorrer dentro de cada pessoa. No plano de 
Deus a vida física do ser humano é apenas a primeira fase do propósito 
que Ele tem para nós. A segunda fase dessa criação, que é algo de 
natureza espiritual, começa em um corpo humano físico; na mente 
humana para ser mais exato. Esta é uma criação que Deus não pode 
criar instantaneamente, como quando Ele criou a Adão e Eva e todas 
as outras coisas que Deus trouxe à existência.

Esta nova criação requer anos e anos de trabalho e não é algo que 
pode ocorrer simplesmente, porque é para isso é necessário que cada 
pessoa escolha e deseje participar deste processo; um processo que leva 
décadas para se desenvolver. Paulo chama isto de “a transformação 
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da mente”. E esta criação espiritual começa na mente de uma pessoa, 
através de um processo no que essa pessoa se esforça para mudar sua 
forma de pensar, para mudar a maneira que pensamos normalmente 
como seres humanos egoístas. Deus não pode criar em nós uma 
mente que está em unidade com Ele e com Seus caminhos de maneira 
instantânea. Ao invés disso, Seu espírito trabalha dentro da mente de 
uma pessoa para criar uma nova mente, uma nova maneira de pensar 
que já não está motivada pela natureza humana, mas pela natureza de 
Deus. Somente depois que esta criação espiritual dentro da mente de 
uma pessoa esteja concluída, essa pessoa pode receber a vida eterna 
como ser espiritual. E mais adiante vou explicar com mais detalhes 
o que implica esta criação espiritual e o propósito de Deus com todo 
este processo.

Lúcifer: O Começo do Engano
Depois que Deus revelou a Lúcifer Seu plano para a criação do 
ser humano, algo começou a mudar na mente de Lúcifer, nos seus 
pensamentos, no seu raciocínio. Quando Deus contou aos anjos que 
Ele ia criar os seres humanos para um propósito mais importante que 
o propósito da criação deles próprios, e que eles tinham sido criados 
para servir aos seres humanos, Lúcifer começou a pensar de uma 
maneira diferente que antes. Depois que Deus revelou aos anjos que 
Sua intenção era dar aos seres humanos mais grandeza e mais poder 
que aos anjos, o espírito de Lúcifer mudou. Ele ficou contrariado com 
o propósito de Deus. Ele começou a sentir ciúmes dos seres que Deus 
ia criar. Ele começou a odiar o plano de Deus.

Antes de explicar o plano e o propósito do que Deus vai criar nos 
seres humanos, vou explicar primeiro o que aconteceu com Lúcifer e 
com a terça parte dos anjos. Porque foi então que o engano nasceu. 
Foi então que o engano começou a se tornar poderoso; e desde então 
seu poder só foi aumentando. O poder do engano é muito grande, e 
tem tido um forte impacto sobre os seres humanos – embora isso seja 
algo que os seres humanos ignoram.
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Deus diz sobre Lúcifer: “Como caíste do céu, ó Lúcifer [estrela da 
manhã]! Como foste lançado por Terra, tu que debilitavas as nações!” 
(Isaías 14:12).

Deus tinha dado a Lúcifer um nome que expressa o propósito para 
o qual ele foi criado. O nome Lúcifer significa “estrela da manhã” 
ou “portador de luz”. Na Bíblia, especialmente nas profecias, as 
estrelas representam os anjos. Como a estrela que indicou o caminho 
à Belém, onde Jesus nasceu. As pessoas pensam que era realmente 
uma estrela, que estava brilhando no céu para mostrar o caminho 
à Belém. Mas essa “estrela” que indicou o caminho à Belém, onde 
Jesus nasceu, era um anjo. Não era realmente uma estrela que estava 
a centenas de anos-luz da Terra, brilhando como se fosse raios laser, 
apontando para Belém.

Lúcifer foi expulso do céu e foi banido à Terra. Essa passagem 
também diz: “E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e, acima 
das estrelas de Deus [os anjos], exaltarei o meu trono, e, no monte da 
congregação, me assentarei na banda dos lados do Norte [o reino dos 
anjos]. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Al-
tíssimo”. (Isaías 14: 13-14).

Embora a maioria das pessoas acreditem que os anjos têm a vida 
eterna, porque são espírito, isso não é verdade. Os anjos são seres 
criados. E eles não foram criados com a vida de Deus inerente neles, 
eles não são auto existentes. Deus criou os anjos como espíritos, lhes 
deu vida espiritual; e Deus pode lhes tirar isso tão facilmente como Ele 
lhes deu. Deus criou o mundo espiritual e é Deus quem sustenta tudo 
o que nele existe; do mesmo modo que Ele sustenta tudo que existe 
no mundo físico. Deus pode mudar o que Ele criou da maneira que 
Ele quiser, tanto as coisas físicas como o que é espírito. Mas a mente 
de Satanás se tornou tão corrupta que ele perdeu toda a cordura e 
começou a pensar que Deus está limitado naquilo que Ele pode ou 
não fazer com Sua própria criação.

O seguinte versículo fala sobre o juízo de Deus para Lúcifer, 
cuja sentença será executada contra Lúcifer, no tempo de Deus: “E, 
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contudo, levado serás ao sheol [hades = sepulcro], ao mais profundo do 
abismo”. (Isaias 14:15). Neste versículo Deus começou a revelar que a 
existência de Lúcifer chegará ao fim.

Quando Deus diz que o salário do pecado é a morte, isto não se 
aplica somente aos seres humanos, mas também aos seres que são 
espírito, como os anjos. Mas mesmo assim as pessoas não creem no que 
Deus diz através de Ezequiel, e preferem crer que os seres humanos 
possuem uma alma imortal e que depois da morte, depois de deixar 
o corpo físico, uma pessoa vai para o céu ou para o inferno. Eles não 
entendem que Deus tem que ressuscitar aos que morrem.

No livro de Ezequiel Deus revela mais sobre Lúcifer. Nesse livro 
Satanás é descrito “profeticamente” como o rei de Tiro, em cujo 
reinado Deus pôs fim. “Filho do homem, erga um lamento a respeito 
do rei de Tiro [que aqui, profeticamente, es Satanás] e diga-lhe: Assim 
diz o Soberano, o Senhor: “Você era o modelo da perfeição, cheio de 
sabedoria e de perfeita beleza [ele era o mais importante de todos os 
anjos]. Você estava no Éden, no jardim de Deus...” (Ezequiel 28:12-13).

Lúcifer estava no Jardim do Éden físico que Deus criou para Adão 
e Eva. Mas antes disso ele havia estado no Jardim do Éden espiritual, 
que se encontrava no céu. E o versículo 13 descreve certas coisas dessa 
criação espiritual usando termos físicos, mencionando as qualidades 
que Deus deu a Lúcifer; qualidades que lhe atribuíam tanta grandeza. 
Este versículo diz que todas essas coisas foram dadas a ele “no dia em 
que ele foi criado”. E isto nos mostra que isto se refere a Lúcifer e não 
a um rei humano, como alguns pensam.

“Você foi ungido como um querubim guardião, [ele era um dos 
arcanjos que guardavam o trono de Deus] pois para isso Eu o designei. 
Você estava no monte santo de Deus [ele formava parte do governo de 
Deus] e caminhava entre as pedras chamejantes. Você era perfeito em 
todos os seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou 
iniquidade em você”. (Ezequiel 28:14).

“Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você 
corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor.” (Ezequiel 
28:17).
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Como as pessoas nos dias de Noé, que tinham corrompido tanto 
suas mentes, Lúcifer foi o primeiro a corromper sua mente, seus 
pensamentos, seu raciocínio e seus caminhos.

A Diferença entre o Controle e o Livre Arbítrio
Depois que Deus revelou aos anjos que o resultado da criação do 
homem e da mulher seria Seu mais importante propósito para toda 
a criação, Deus também lhes revelou que eles iam compartilhar da 
alegria daquilo que Ele ia criar através do ser humano. Algo que é de 
natureza espiritual. 

A reação de Lúcifer ao que Deus lhe revelou não foi nada positiva. 
Sua mente começou a se corromper por causa do pecado. Ele começou 
a se achar mais importante do que realmente era. Ele se ensoberbeceu 
e começou a se gabar diante dos outros anjos, especialmente diante 
daqueles que estavam trabalhando junto com ele para “cultivar e 
cuidar” da Terra.

E sua mente, agora corrompida, começou a rejeitar o conhecimento 
dos caminhos de Deus. Ele começou a pensar que seus caminhos 
eram melhores que os caminhos de Deus. Ele enganou a si mesmo a 
tal ponto que ele começou a pensar que podia se rebelar contra Deus 
e usurpar o governo no mundo físico e no mundo espiritual. E depois 
disso Deus mudou o seu nome para Satanás, que significa o adversário, 
porque ele se rebelou contra Deus em todos os seus caminhos. Tudo 
isso lhe corroía por dentro (no seu espírito) e ele começou a propagar 
o desprezo que ele sentia pelo plano de Deus entre os outros anjos. 
Ele então se dedicou a despertar nos outros anjos os ciúmes e o res-
sentimento contra os seres humanos.

A Bíblia não diz exatamente quando foi que tudo isso aconteceu, 
mas sim nos diz que o resultado disto foi que uma terça parte dos 
anjos se juntaram a Satanás em uma terrível rebelião contra Deus. 
Mas Satanás logo percebeu quão insignificante que ele é comparado 
ao grande Deus, que o criou.

Quando Deus criou a Lúcifer Ele lhe deu muito poder. E Deus 
não lhe tirou todo o poder que lhe havia dado imediatamente, mesmo 
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sabendo que a mente de Lúcifer estava corrompida pelo pecado. Deus 
permitiu que Satanás continuasse com sua rebeldia, rejeitando os 
verdadeiros caminhos de Deus. E o propósito de Deus ao permitir 
que Satanás seguisse por esse caminho era mostrar à Sua criação a 
natureza do pecado e a destruição que o pecado causa. Os anjos nunca 
tinham visto nada parecido antes, porque nenhum deles jamais tinha 
escolhido qualquer outro caminho que não fosse os caminhos de Deus. 
Tal exemplo serviria como uma importante lição, e não somente para 
os anjos, mas também para os seres humanos.

Deus não impediu que Satanás seguisse no pecado. Deus não impediu 
que Satanás disseminasse suas ideias e atitudes rebeldes entre os anjos; 
embora Ele pudesse ter feito isso facilmente. O propósito de Deus não 
é controlar aos seres a quem Ele deu o livre arbítrio. Um governo que 
“controla” seus súditos nunca vai alcançar a unidade e a verdadeira paz.

Na verdade, o propósito de Deus não é controlar nem aos anjos 
nem aos seres humanos pela força, impor a paz dessa maneira. Isso 
é um conceito próprio do ser humano, que pensa: “Se todos fazem as 
coisas a minha maneira então podemos viver em paz, porque a minha 
maneira é a maneira adequada”. Essa é a mentalidade do mundo. 
Nações que sempre tentam impor sua vontade a outras nações, que não 
querem isso, mas que devem se submeter porque foram conquistadas. 
Isto não é a verdadeira paz. A submissão pela força é controle; e isso 
não muda a vontade das pessoas.

Como diz o ditado: “Quem contra sua vontade é persuadido, cala 
e obedece mas não se dá por convencido”. 

É possível impor um certo acordo, mas isso não cria harmonia 
nem unidade. Porque a única maneira de alcançar a verdadeira paz é 
quando dois ou mais estão de acordo entre si. Mas isso não funciona 
com os seres humanos egoístas, porque sempre ha alguém que quer 
que as coisas sejam feitas à sua maneira a câmbio da paz.

E é a isso que Deus se referia quando Ele repreendeu ao povo de 
Israel por não dar ouvidos a Ele. Deus disse que Ele ia lhes castigar 
porque eles se recusavam a dar ouvidos a Ele. E Deus então lhes 
perguntou: “Andarão dois juntos se não estiverem de acordo?” (Amós 3:3)
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Seria bom explicar agora essa importante diferença; porque 
precisamos entender a diferença entre o controle e o castigo, ou a 
disciplina, que deve ser aplicado quando uma pessoa comete alguma 
infração que requere isto.

O único caminho para a verdadeira paz e para harmonia é o 
caminho de Deus, porque somente Seus caminhos (ou leis) podem 
trazer a paz. Os que estão de acordo com Deus e com Seus caminhos 
concordam que somente os caminhos de Deus podem trazer a paz. 

Para que você possa compreender melhor o que significa “controle” 
neste contexto, vou explicar isto usando um exemplo da vida fami-
liar. Os pais podem “controlar” muitas coisas na vida dos seus filhos. 
Muitas vezes o grande desafio começa quando os pais começam a dar 
liberdades aos seus filhos adolescentes. Porque encontrar o equilíbrio 
e o bom senso necessários para “saber” como e quando deixar de 
“controlar” certas coisas é geralmente um grande desafio para os pais.

No entanto, para um pai que é mais “controlador”, quanto mais 
ele exerce esse controle excessivo pior é o resultado final. Ou seja, 
geralmente a reação do filho não é a que o pai espera. Isso acontece 
porque o controle não garante que o filho estará de “acordo” com o 
pai, e também não produz “harmonia” dentro da família. A harmonia 
verdadeira e duradoura está fundamentada na livre escolha, no livre 
arbítrio.

Os pais podem se esforçar para controlar o ambiente em que um 
adolescente vive, mas eles não podem controlar sua mente. Um pai 
que quer o melhor para o seu filho, porque quer vê-lo prosperar, não 
quer vê-lo sofrer mas quer que ele seja feliz, não pode pensar que vai 
conseguir tudo isso através do controle. Ao invés disso, é necessário 
muito esforço por parte dos pais para infundir valores corretos nos 
seus filhos desde criança, na esperança de que mais tarde eles este-
jam melhor preparados para fazer as escolhas corretas na vida. E 
com certeza que este processo requer normas e muita disciplina, e 
também uma grande quantidade de carinho e amor sincero ao longo 
do caminho. O melhor que os pais podem fazer é se esforçarem ao 
máximo para criar seus filhos em um ambiente onde eles recebem 
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cuidado, carinho e amor; e também se esforçarem para infundir bons 
valores nos seus filhos desde pequenos, e seguir fazendo isto sempre.

Deus deu o livre arbítrio tanto aos anjos como aos seres humanos. 
Ele fez isso porque Ele desejava e esperava que eles escolhessem 
livremente seguir os Seus caminhos, para que assim eles possam 
compartilhar da criação uns com outros e com o próprio Deus por 
toda a eternidade. Porém, ao dar o livre arbítrio a ambos, Deus sabia 
que nem todos iam escolher os Seus caminhos. Os que não escolhem 
os caminhos de Deus, porque não estão de acordo com Deus, sempre 
fazem isso porque querem seguir um caminho diferente. Mas qual-
quer outro caminho diferente ao caminho de Deus, só produz o mal. 
Somente o caminho de Deus pode produzir a paz verdadeira e tudo 
de bom na vida. Mas nem todos querem a paz e tudo de bom na vida, 
porque alguns preferem seguir seus próprios caminhos.

A Reação de Satanás e a Corrupção de Sua Mente
Com o tempo, a medida que o ressentimento e o desprezo de Satanás 
pelo propósito de Deus para o ser humano cresciam, uma terça parte 
dos anjos se juntaram a ele. Eles então conspiraram contra Deus e 
contra a criação de Deus. Eles planejaram uma rebelião, e se rebelaram.

Suas ações puseram em evidencia o seu autoengano, que é o re-
sultado da corrupção da mente. Mesmo depois de ter visto o grande 
poder de Deus, todos esses anjos deixaram de pensar de uma maneira 
realista, deixaram de temer a Deus e se rebelaram contra Ele. A mente 
deles se tronou insensível, eles fecharam os olhos para a realidade, 
porque queriam seguir seu “próprio caminho”. Eles estavam total-
mente convencidos de que Deus estava sendo injusto com eles. E seu 
sentimento de auto justificação era tão forte que suas mentes ficaram 
completamente determinadas contra Deus.

E como Deus não interveio para impedir que eles continuassem 
a fazer o que eles estavam fazendo contra Sua criação, eles se sen-
tiram ainda mais encorajados a seguir adiante com isso. E esse é 
exatamente o mesmo caminho que segue a natureza humana. Quanto 
mais uma pessoa pensa que pode sair impune de uma situação, mais 
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encorajada ela se sente a seguir adiante com isto. Mas Deus tinha um 
importante propósito em permitir que esses anjos seguissem “seu 
próprio caminho”. E isso é o mesmo que Deus está fazendo agora 
com os seres humanos.

Esta grande rebelião começou aqui na Terra. Satanás estava 
decidido a destruir toda a vida física, todo o planeta Terra. Tao grande 
era seu ódio contra o plano de Deus e contra Deus! O plano de Satanás 
era usurpar o trono de Deus e governar no lugar de Deus. E talvez 
você que está lendo isso pense: Como pôde Satanás pensar que ele ia 
poder fazer algo assim? Como pôde ele pensar que podia usurpar o 
trono de Deus? Porque fazer isso seria una enorme insensatez, seria 
uma loucura. No entanto, este é o resultado do pecado e da corrupção 
da mente: a total falta de sensatez.

O Ser Humano Também é Propenso a Ser Insensato
O ser humano não é diferente no que se refere a maneira em que 
pensa. Ninguém admite realmente a grandeza e o poder de Deus. 
Ninguém teme realmente fazer as coisas de uma maneira diferente 
à maneira que Deus revela como Seu único e verdadeiro caminho de 
vida. E talvez você pense que isso não é verdade, mas isso é porque 
você ainda não terminou de ler o presente livro. É muito insensato, é 
uma grande loucura, que as pessoas não tenham em conta a grandeza 
de Deus, que não considerem os caminhos de Deus na hora de tomar 
decisões na vida. Mas isso é exatamente o que acontece quando as 
pessoas aceitam o engano e vivem esse engano.

Se uma pessoa está disposta a examinar a si mesma, o simples 
exemplo que eu dei antes sobre o papai noel e o coelhinho da páscoa é 
um bom começo para ver, em sua própria mente, se essa pessoa aceita 
esse engano e está disposta a justificá-lo. A maioria das pessoas não 
estão dispostas a examinar a si mesmas sob essa luz. A maioria escolhe 
livremente continuar vivendo e ensinando enganos e mentiras aos 
seus filhos, porque não vê nada de mais nisso. Esta mentalidade vem 
da sua própria maneira de pensar. Isso não vem de Deus. Esse tipo 
de pensamento é o resultado da corrupção da própria mente.



72 Um mundo enganado

A natureza humana simplesmente se nega a dar ouvidos a Deus, 
porque o que ela realmente deseja é fazer as cosas de uma maneira 
diferente ao que Deus ensina. E, obviamente, as pessoas escolhem 
viver no engano e aceitam tudo isso de bom grado para si mesmas 
e para os seus próprios filhos. É fácil para as pessoas justificar suas 
ações no que a isso se refere. As pessoas pensam que o papai noel ou 
o coelhinho da páscoa são coisas inocentes e inofensivas. E alguns se 
põem na defensiva e dizem que deixar as crianças acreditar que papai 
noel existe como parte das festividades do natal ou que o coelhinho da 
páscoa existe como parte das festividades da páscoa é algo inocente 
e que isso não tem nada a ver com as crenças religiosas. E é a isso 
que leva a corrupção da mente, a ignorar a Deus e a decidir por si 
mesmo o que é certo e o que é errado, o que é prejudicial e o que não 
é prejudicial, o que é pecado e o que não é pecado. E deveria ser fácil 
entender que Deus é a verdadeira autoridade e não nós.

“Há caminhos que parecem reto ao homem, mas que no final 
conduzem à morte.” (Provérbios 16:25).

Se as pessoas não reagem bem quando escutam a verdade sobre o 
papai noel e o coelhinho da páscoa, como você acha que elas reagem 
quando alguém lhes diz que não somente é errado crer no papai noel, 
mas que tudo o que diz respeito a celebração do natal é contra o que 
está escrito na Bíblia, é contra a vontade de Deus? Como você acha 
que as pessoas reagem a isto? A reação dos seguidores do cristianismo 
tradicional não costuma ser positiva. Eles quase sempre reagem a isto 
de uma maneira hostil.

Mas a conclusão é que não se trata de “se” uma pessoa vê ou não 
que algo está errado em tudo isso. A verdade é que não importa se uma 
pessoa pensa que não tem nada de mais comemorar o aniversário de 
Cristo, honrar a Cristo”.

As pessoas que pensam assim estão mais preocupadas em fazer as 
coisas à sua maneira que em dar ouvidos a Deus. Elas estão convencidas 
de que “sua maneira” de fazer as coisas é a maneira correta. E onde 
fica Deus em tudo isto? Elas o ignoram totalmente! Elas não têm em 
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consideração o que Deus diz sobre o assunto. E há alguma diferença 
entre essa maneira de pensar e a maneira de pensar de Satanás?

É fácil encontrar a verdade sobre a origem do natal e da páscoa. 
Você só tem que pesquisar em uma enciclopédia, ou melhor ainda, na 
Internet. No entanto as pessoas nem sequer se incomodam em fazer 
algo tão simples. E os que procuram e acham respostas a isto chegam 
a conclusão de que isto não tem muita importância para eles. Essas 
pessoas não enxergam a necessidade de mudar.

E quanto a você? Está você disposto a ouvir o que Deus diz sobre 
tais celebrações, que não têm nenhum fundamente nas Escrituras? 
Você está disposto a ouvir a verdade sobre como essas observâncias 
foram enganosamente mescladas com os ensinamentos do cristianismo 
e como os Dias Sagrados de Deus foram invalidados? Você está dis-
posto sequer a considerar o que Deus ordena sobre a observância dos 
Seus Dias Sagrados? Você está disposto a mudar para poder começar 
a honrar e a obedecer a Deus verdadeiramente?

Deus determinou o que Ele chama de “tempos designados” (como 
os compromissos que temos normalmente). E o homem deve separar 
esses dias como datas sagradas, que devem ser observadas e guardadas 
perpetuamente, para sempre. Isso significa que essas datas devem ser 
observadas enquanto existam os seres humanos.  E mais adiante eu 
vou explicar com mais detalhes essas datas, que Deus nos deu para 
revelar o Seu plano de salvação para a humanidade. E como as pessoas 
não observam essas datas elas não sabem nada sobre o plano de Deus.

Deus instituiu Seus Dias Sagrados para que o homem os observe. 
Ele não instituiu as festas religiosas com as que o homem substituiu 
os Dias Sagrados de Deus com o passar do tempo. Deus instituiu cele-
brações anuais que revelam “como” honrar a Ele e a Seu Filho Jesus 
Cristo. E a comemoração do aniversário de Cristo não é uma delas. 

Estas verdades têm sido proclamadas ao mundo durante os últi-
mos 70 anos. E a proclamação destas verdades chegou ao auge nas 
décadas de 70 e de 80, de uma maneira muito poderosa, através da 
revista A Pura Verdade. Uma revista que foi fundada pelo Sr. Herbert 
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W. Armstrong. Naquela época, mais de 8 milhões de exemplares dessa 
revista eram distribuídos mensalmente em todo mundo, traduzidos 
em muitos idiomas. 

E em todo o mundo a atitude das pessoas em resposta ao que 
era escrito e publicado em varias edições desta revista sobre os Dias 
Sagrados de Deus, era basicamente a mesma, e se pode resumir em uma 
pergunta: “A quem lhe importa tudo isto?” Apesar de que dezenas de 
milhões de pessoas liam esta revista, o que era publicado surtia pouco 
efeito, porque as pessoas nunca quiseram dar ouvidos a Deus. Mas 
agora isto está prestes a mudar. Deus Todo-Poderoso vai mudar isso.

Poucas pessoas neste mundo observam esses Dias Sagrados. E o 
mais provável é que você nunca tenha sequer ouvido falar deles. Você 
já ouviu falar da Festa dos Pães Ázimos, do Dia de Pentecostes, da 
Festa das Trombetas, do Dia da Expiação, da Festa dos Tabernáculos 
ou do Último Grande Dia? Provavelmente não.

E não importa se você pode compreender isto ou não, se você 
acredita nisto ou não, Deus agora está intervindo nos assuntos deste 
mundo. Este mundo está agora passando por um processo através do 
qual Deus vai colocar todas as pessoas adultas frente a frente com a 
verdade sobre esses Dias Sagrados. E cada pessoa terá que decidir se vai 
dar ouvidos a Deus e abraçar o que Ele está revelando, ou se vai seguir 
celebrando suas próprias festas religiosas, como o natal e a páscoa.

A surpreendente realidade dos tempos que você está vivendo agora 
é que o mundo está prestes a entrar em uma nova era. E nesta nova 
era Deus não vai permitir que os seres humanos continuem com seus 
sistemas de governo ou com suas religiões, mas será Deus quem vai 
governar os seres humanos. E isto significa que Ele também vai cuidar 
dos assuntos religiosos e não vai permitir que exista nenhuma outra 
religião na face da Terra além da verdadeira religião. E a verdadeira 
religião será ensinada através da única e verdadeira Igreja de Deus, que 
foi fundada no ano 31 d.C. e que continua existindo até os dias de hoje.

E desde que a Igreja de Deus foi fundada ela sempre foi pequena. 
A Igreja de Deus foi odiada, caluniada, perseguida, e muitos de seus 
líderes foram presos e/ou assassinados. A Igreja de Deus sempre foi 
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tão pequena que a maioria das pessoas nem sequer sabe que ela existe. 
Mas isso está prestes a mudar, porque o propósito de Deus é fazer 
da Sua Igreja uma Igreja poderosa, a única Igreja na face da Terra.

O Engano de Satanás e Sua Má Influência 
O propósito de Lúcifer era fazer com que o maior número possível de 
anjos se rebelassem contra Deus, para assim conseguir o seu objetivo 
de destruir toda a vida na Terra, todo o planeta Terra. Além disso, ele 
tinha a intenção de se autoproclamar governante supremo de toda a 
criação. Sua mente foi se tornando cada vez mais doentia a medida 
que ele ia se corrompendo mais e mais.

E não há nenhuma diferença entre o que pode acontecer com a 
mente de um ser espiritual e o que pode acontecer com a mente do ser 
humano quando ele começa a pecar. Sua mente se corrompe. Quanto 
maior a disposição de um ser em manter a Deus fora de sua vida e 
se atolar cada vez mais no pecado, mais sua mente se corrompe. O 
engano, a disposição de se auto enganar, pode se tornar tão grande 
que a mente já não pode “ver” com claridade. E nesse caso a sensatez 
e o equilíbrio simplesmente “saem voando pela janela”.

E assim está o mundo em que vivemos hoje. Já não ha muitas 
coisas neste mundo que demostrem sensatez ou equilíbrio. E embora 
a apenas algumas décadas atrás parecia existir mais dessas coisas no 
mundo, a verdade é que mesmo então isto já era algo bem escasso. 
Quanto mais a mente de uma pessoa se afasta de Deus, mais ela se 
corrompe, mais ela engana a si mesma e mais graves são os pecados 
que comete. E agora os seres humanos estão prestes a repetir, à sua 
maneira, o mesmo erro que Satanás cometeu a causa de sua soberba, 
de sua avareza, de sua inveja, de sua luxúria e simplesmente por 
pura maldade.

O poder do engano e da maldade que estão associados a isto é tão 
grande que não se pode expressar com palavras. E tudo começou com 
Satanás, que até hoje faz de tudo o que pode para enganar os outros. 
Seu objetivo era enganar o mundo inteiro. E ele conseguiu fazer 
isto. Deus nos fala do poder que Satanás tinha e qual era o objetivo 
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de Satanás quando descreve como Satanás foi expulsado do céu e 
banido à esta Terra.

“O grande dragão foi lançado fora [o acesso ao céu lhe foi cortado]. 
Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo 
inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à Terra.” (Apocalipse 12:9).

Satanás, o adversário, é descrito aqui como uma serpente. E essa 
é uma boa descrição da natureza que ele desenvolveu quando come-
çou a corromper sua mente através do pecado. Ele se converteu em 
um ser que se arrasta por lugares ocultos, na escuridão. Ele age nas 
trevas, procurando não ser visto, e, sempre que possível, ele ataca a 
àqueles que não estão em guarda. E mesmo estando em guarda uma 
pessoa quase nunca pode reconhecer seus ataques, quando ele injeta 
seu peçonhento veneno em uma pessoa.

Além disso, esse ser é descrito como um ser que tem poder 
suficiente para enganar ao mundo inteiro. Isto é especialmente certo 
no que se refere as religiões deste mundo. Este ser também tem 
estado influenciando muito aos governos deste mundo, desde que 
esses governos existem. Satanás é descrito como a força motora por 
detrás do último ressurgimento da Europa, que resultará na Terceira 
Guerra Mundial. Isto é algo que eu vou explicar em outro capítulo. A 
fim de contas, Satanás sempre exerceu e segue exercendo seu poder 
sobre o ser humano, mas o ser humano é alheio a tudo isto e se nega 
a acreditar nisso quando isto lhe é dito. E isso acontece porque o ser 
humano não deu e não dará ouvidos a Deus.

O poder de Satanás para enganar é muito maior do que o ser 
humano pode compreender. Ele é um espírito muito astuto e poderoso, 
que domina como nenhum outro a arte do engano e da maldade. 
Durante milhares de anos, e possivelmente durante milhões de anos, 
Ele tem estado aperfeiçoando suas habilidades para fazer o mal. Nós 
não podemos compreender o tipo de poder que ele possui, nem sua 
capacidade para corromper a verdade, para mudar a verdade em 
mentiras e enganos, em algo que para a mente humana “parece” ser 
verdade. E a razão para que seu poder sobre o ser humano seja tão 
grande é porque a natureza humana sempre está disposta a crer, e a 
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vezes até mesmo deseja crer, em mentiras. Jesus Cristo foi o único 
ser humano que foi capaz de se enfrentar a Satanás. Todos os outros 
fracassaram.

Por quase 6.000 anos, o diabo tem feito de tudo para levar aos 
seres humanos o mais longe possível de qualquer coisa que tenha que 
ver com a verdade sobre Deus. Ele tem o poder de transmitir coisas 
à mente humana, a nível espiritual. Isto é como as ondas de rádio, 
que são captadas por um receptor. Ele não é capaz de se comunicar 
diretamente com os seres humanos como Deus faz, através do poder 
do Seu espírito santo. Mas como um ser espiritual ele pode transmitir 
determinadas atitudes à mente humana. Ele também pode transmi-
tir, embora de uma maneira limitada, pensamentos e ideias à mente 
humana. Mas ele não é capaz de se comunicar diretamente com os 
seres humanos.

Se uma pessoa se deixa dominar por sua própria natureza humana 
egoísta e pela cobiça, isto aumenta as possibilidades de que Satanás e 
os demônios possam influenciar sua mente, seus pensamentos. Para 
a mente carnal, que tantas vezes se submete voluntariamente a isto, 
ou que se sente atraída pelo desconhecido, pelo que é místico, isto 
pode chegar a lhe dominar quase completamente. Se uma pessoa 
está chateada ou levemente irritada, Satanás pode intensificar esses 
sentimentos e atitudes, transformando isso em uma raiva muito mais 
intensa e as vezes incontrolável.

Por exemplo, quando duas pessoas não estão de acordo sobre algo 
elas podem ficar chateadas uma com a outra por algo sem importân-
cia. E isto é o que Satanás e os demônios tentam fazer, pois eles têm 
o poder de transmitir um intenso sentimento de raiva, uma “atitude 
hostil” que pode influenciar os pensamentos de uma pessoa contra 
a outra, provocando uma reação muito mais negativa que o normal. 
Nesses casos uma pessoa pode ser levada, e muito rapidamente, a um 
ataque de raiva descontrolada.

Esses seres parecem ser muito bem-sucedidos com as crueldades 
que eles fazem. Quanto mais corrompida se torna a mente de uma 
pessoa, mais poder esses seres têm para influenciar e instigar a essa 
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pessoa, a níveis cada vez mais altos, provocando reações e atitudes que 
podem ser muito destrutivas. Essas reações extremas muitas vezes 
podem resultar em comportamentos que se convertem em notícias 
nos meios de comunicação, como por exemplo os assassinatos em 
massa. E esse mesmo espírito também provoca mais divisões das que 
já existem normalmente entre as culturas, raças, religiões e outras 
diferenças que existem entre as pessoas.

Satanás e os demônios possuem um grande poder para influenciar 
e deformar as atitudes – o espírito – de uma pessoa, levando essa 
pessoa a fazer o que é errado, a fazer maldades, se a mente dessa 
pessoa é receptiva a ele. Quando uma pessoa se afasta do caminho 
de vida que Deus tem mostrado aos seres humanos, da maneira 
correta em que o ser humano deve tratar a seu semelhante, essa 
pessoa se converte em um alvo mais fácil para eles. Ao se afastar do 
caminho de Deus, ao pecar, uma pessoa se torna vulnerável e pode 
ser facilmente influenciada a reagir aos outros de maneira errada. 
Obviamente, a maioria das pessoas não têm a mais mínima ideia de 
que esses seres estão por todas partes, porque eles não podem ser 
vistos, já que são espíritos. Mas eles estão aqui, e Deus tem um pro-
pósito muito importante em permitir que eles vivam no seu estado 
atual, entre os seres humanos.

Esses seres não são tão temíveis como a indústria cinematográfica 
de Hollywood costuma retratá-los. Eles são simplesmente espíritos 
malignos que procuram tornar a vida dos seres humanos o mais 
infeliz, insatisfatória e frívola quanto lhes seja possível. Eles odeiam 
os seres humanos. Mas quanto mais as pessoas se esforçam para ter 
relacionamentos corretos com seus semelhantes e com Deus, menos 
poder esses seres têm sobre elas. Simplificando isso um pouco, se uma 
pessoa se esforça para viver de acordo com os Dez Mandamentos, a 
influencia que esses seres terão sobre ela será bem menor. Os primei-
ros quatro mandamentos mostram como o ser humano pode ter um 
relacionamento correto com Deus, e os outros seis mostram como ele 
pode ter um relacionamento correto com os seus semelhantes, como 
amar verdadeiramente os outros.
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Mas tenha cuidado quando você procure informação sobre os Dez 
Mandamentos porque alguns seguidores do cristianismo tradicional 
traduziram os Dez Mandamentos de uma maneira bastante imprecisa. 
E um deles foi convenientemente omitido.

Embora os seres demoníacos podem influenciar as pessoas de 
uma maneira tão hostil como descrevi antes, sempre depende das 
escolhas do indivíduo a quem eles tentam influenciar se ele vai ou 
não se deixar dominar por esses sentimentos, emoções e atitudes de 
espírito errados.

No fim das contas, ninguém pode obrigar a uma pessoa a se com-
portar de uma maneira errada ou intensificar o seu comportamento 
já ruim, se essa pessoa escolhe não se deixar influenciar. Quando uma 
pessoa permite que essas coisas comecem a agir na sua mente, ela pode 
se deixar dominar pela irritação, a ira, a contrariedade, os ciúmes, etc. 
E é então quando uma pessoa precisa aprender a se controlar e refrear 
os pensamentos errados, antes que isto se manifeste em ações erradas.

Mas a boa notícia em tudo isso é que Satanás e os demônios estão 
prestes a ser retirados do meio dos seres humanos porque eles serão 
encarcerados durante os próximos 1.100 anos.

A Rebelião de Satanás
Satanás e uma terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus. Naquela 
época eles tinham muito poder, mais esse poder lhes foi tirado há 
muito tempo. O que Deus dá, Ele também pode tomar. Eles usaram o 
poder que Deus lhes havia dado para tentar destruir toda a Terra. Isto 
aconteceu de repente, de uma forma que nós só podemos entender se 
comparamos o que aconteceu com muitas armas nucleares que são 
detonadas em um instante. O poder que eles desencadearam causou 
uma explosão tão grande que isso lançou uma grande quantidade de 
destroços na atmosfera terrestre e no espaço. Essa enorme explosão 
destruiu tudo o que havia nas imediações e criou um enorme caos 
na atmosfera. Foi como se um inverno nuclear perpétuo envolvesse 
a Terra. Até que Deus finalmente começou a reconstruir a Terra, 
milhões de anos mais tarde.
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O poder que foi usado para destruir a Terra foi tão violento que a 
Terra saiu da sua órbita e de sua perfeita rotação. Muitas regiões da 
Terra sofreram enormes e abruptas mudanças. E os destroços foram 
lançados no espaço. Tudo isto ocorreu em um instante, destruindo 
rapidamente toda a vida que então existia na Terra. Quase nenhum 
ser vivo sobreviveu a esse impacto. Alguns seres vivos foram ime-
diatamente congelados quando as temperaturas caíram de repente 
devido a esse cataclismo. E a evidência disto é o estado de congela-
mento em que foram encontrados alguns mamutes pré-históricos, o 
que significa que eles morreram uma morte rápida, congelados pelas 
baixas temperaturas.

O que aconteceu foi algo tão violento que os destroços chegaram 
até a Lua, aos planetas Mercúrio, Vênus, e até mesmo ao planeta 
Marte. Deus revelou que o cinturão de asteroides foi formado pelos 
escombros que foram lançados da Terra e se espalharam pelo espaço. 
Nessa parte do universo também se pode encontrar mais escombros 
que foram lançados no espaço, mas Deus ainda não revelou de onde 
isto veio. A Terra foi originalmente criada com uma massa muito 
maior que a massa que tem hoje. Deus permitiu que a destruição 
causada pela rebelião de Satanás, em sua tentativa de destruir a 
Terra, se estendesse até esta parte do universo, mas sem passar 
desse ponto. Foi então que Deus interveio e impediu uma destruição 
muito maior.

Dos escombros que foram lançados no espaço Deus criou um 
cinturão de escombros em nosso sistema solar para servir sempre 
de advertência para todos os que vêm isto de que a rebelião produz 
somente destruição, caos, destroços e morte. Deus então interveio 
para impedir que a Terra fosse totalmente destruída. E Ele vai 
intervir novamente, e desta vez para impedir que o ser humano 
destrua a Terra.

O processo pelo qual a destruição, o caos e a violência aumentam 
cada vez mais é o resultado do correspondente aumento do poder do 
engano, que trabalha na mente das pessoas.
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Uma Vasta Liberdade de Eleição 
Como eu já disse antes, Deus criou os seres humanos de uma forma 
muito diferente aos anjos, especialmente no que se refere ao tipo de 
mente que lhes foi dada. Deus tem um propósito muito diferente 
para cada um deles, e por isso Deus os criou de uma maneira especí-
fica. E quando uma pessoa entende esta diferença, quando entende a 
razões de Deus para fazer isto, o plano de Deus se torna incrivelmente 
inspirador para essa pessoa fazendo com que ela sinta uma profunda 
admiração por isso.

Para começar a entender o propósito de Deus para criar o ser 
humano a partir da matéria física, ao invés de criar o ser humano como 
espírito, primeiro é necessário saber mais sobre a criação dos anjos, 
que sim foram criados como espírito. Como eu já disse antes, Deus 
primeiro criou o mundo espiritual, onde os anjos pudessem habitar. 
Da mesma maneira que o ser humano foi criado em um mundo físico, 
onde ele pode viver.

E o aspecto mais importante da diferença entre estas duas cria-
ções, entre os anjos que foram criados de espírito e os seres humanos 
que foram criados de matéria física, é a mente que foi dada a cada 
um deles. Nós temos um corpo, que contém nossa mente e que serve 
para que possamos interagir com a criação de Deus à um nível muito 
mais alto. Nosso corpo nos confere a impressionante capacidade de 
ter experiências incrivelmente significativas, satisfatórias e intensas. 
Mas o mais precioso de tudo isto é a mente que Deus deu tanto aos 
anjos como aos seres humanos.

É a mente o que dá a cada ser a capacidade de pensar, de raciocinar 
e de fazer escolhas na vida. Dentro da imensa variedade de espécies 
que existem na criação de Deus, cada ser tem uma vasta liberdade de 
escolhas que ele pode fazer para viver uma vida plena, dentro desta 
criação. Não existe apenas uma maneira de viver a vida plenamente 
quando se trata das escolhas que podemos fazer como indivíduos, 
com base na nossa personalidade, nas nossas preferencias e desejos, 
se isto é algo que está de acordo com os caminhos de Deus.
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E lhes peço que por favor entendam bem o contexto do que eu 
estou dizendo aqui, porque há apenas uma maneira correta de viver. 
E esta maneira é viver de acordo com os caminhos de Deus. Isto tem 
que ver com como nós tratamos as outras pessoas, com o respeito que 
demostramos na nossa interação com os outros e com toda criação 
de Deus. Isto é simplesmente uma questão de se esforçar para viver o 
amor de Deus, que se baseia na preocupação por nossos semelhantes 
e pela criação de Deus. Isto é o oposto de viver em egoísmo, de viver 
às custas dos outros ou da criação de Deus.

Deus deu Suas leis aos seres humanos para lhes ensinar Seus 
caminhos, que se fundamentam na preocupação sincera por nossos 
semelhantes, na maneira correta de viver, tanto no nosso relaciona-
mento com Deus como no nosso relacionamento com os outros seres 
humanos. Esta é a única maneira de viver que traz paz, felicidade, 
bem-estar e que leva a uma vida abundante e plena. Viver com orgulho 
e com egoísmo, uma maneira de viver que é totalmente oposta aos 
caminhos de Deus, só pode trazer inquietude, confusão, ódio, inveja, 
luxúria, amargura, tristeza, caos, destruição, insensatez, maldade, 
sofrimento, dor, mágoa, etc.

Uma destas maneiras de viver produz bons resultados e bênçãos 
na vida, a outra produz os resultados ruins, maldiçoes na vida. O que 
você vê quando olha o mundo ao seu redor? É muito fácil ver o que 
os seres humanos estão colhendo. E deveria ser bastante óbvio que 
tudo isto é o resultado da escolha dos seres humanos de viver de uma 
maneira contraria á maneira que Deus tem lhes mostrado como a 
única maneira correta de viver.

Tudo o que os seres humanos têm colhido é simplesmente o resul-
tado das leis espirituais que estão tão vigentes hoje em dia como a lei 
física da gravidade. Podemos viver “de acordo com as leis” que Deus 
estabeleceu ou podemos escolher viver em contra dessas leis. As leis 
que governam a criação física, como a lei da gravidade, são facilmente 
aceitas pelos seres humanos, porque eles aprendem rapidamente quais 
são as consequências de desobedecer tais leis. No entanto, as leis 
que são de natureza espiritual, que afetam os relacionamentos, são 
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facilmente ignoradas por causa do desejo que o ser humano tem de 
diminuir a dor e a mágoa que isto lhe causa. Isto é devido ao egoísmo 
e à insistência da natureza humana em fazer as coisas à sua maneira; 
o que na maioria das vezes significa fazer as coisas às custas de outros 
ou sem se preocupar pelos outros.

E quando eu digo que existe apenas uma maneira de viver, eu 
sempre digo isto no contexto de viver de acordo com o caminho de 
vida de Deus, que só produz o que é bom. Isto é verdade quando se 
trata de viver de acordo com nossos próprios caminhos, ou de acordo 
com os caminhos de alguma outra pessoa, ao invés de viver de acordo 
com o verdadeiro caminho de vida, de acordo com o caminho de 
vida de Deus. Nesse contexto, há apenas “uma maneira” de viver, a 
maneira de Deus.

Quando se trata das opções que uma pessoa tem no caminho de 
vida de Deus, há uma grande liberdade, muitas eleições, muitas e 
diferentes maneiras de fazer as coisas. Não existe apenas uma única 
maneira de fazer as coisas, porque Deus nos oferece uma grande va-
riedade de opções na vida. E então isto depende das preferências de 
cada um, da personalidade e das decisões individuais, com base nas 
aspirações pessoais, nos planos, nos objetivos e nos gostos de cada um.

A liberdade que temos de escolher fazer as coisas de uma maneira 
diferente que os outros é o que acrescenta plenitude, prazer e 
entusiasmo à nossa própria vida. E podemos ver isto nas coisas mais 
simples. Uma pessoa pode preferir tomar uma xícara de café pela 
manhã e outra pessoa não. Mesmo nessa escolha, existem inúmeras 
maneiras de tomar esse café. Tudo o que uma pessoa tem que fazer 
é escolher entre as muitas opções que existem. O mesmo se pode 
dizer das escolhas que temos no que se refere ao que comemos, onde 
comemos ou o tipo de bebida que desejamos para acompanhar a 
comida. Estes são exemplos muito simples de decisões que tomamos 
e escolhas que fazemos na nossa vida cotidiana.

Isto é como o que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden, onde 
eles tinham tudo o que necessitavam e em grande abundância. Eles 
tinham muita liberdade para fazer todo tipo de escolhas na vida. 
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Porém o que eles fizeram foi escolher justo o aquilo que Deus lhes disse 
que eles não eram livres para escolher. Esta escolha ia determinar a 
disposição deles de dar ouvidos a Deus. E no final eles escolheram 
não dar ouvidos a Deus. E esta era uma decisão que eles mesmos 
provavelmente teriam tomado com o tempo, mas que foi apressada 
pelo engano de Satanás.

Deus nos deu muita liberdade de eleição e uma infinidade de 
escolhas a serem feitas na vida. Cada indivíduo tem muitas escolhas 
que se pode fazer durante toda sua vida. E Deus nos deu isso para 
enriquecer nossas vidas com uma incrível variedade de coisas que nos 
proporcionam plenitude e alegria. E esta plenitude e alegria podem 
ser multiplicadas muitas vezes quando tais coisas, e todas as escolhas 
que temos nelas, são compartilhadas com os outros. Foi por isso que 
Deus criou a família e o casamento: para que possamos compartilhar 
a vida. Isto é algo que Deus planejou para poder nos oferecer a forma 
de vida mais plena que um ser humano pode alcançar e experimentar.

E isto é exatamente o que Deus se propôs a fazer desde o começo. 
Seu desejo era compartilhar com os anjos a satisfação de planejar 
e realizar a grande variedade, a beleza e a maravilha de tudo o que 
estava sendo criado no universo. Mas quando chegou a momento de 
criar o ser humano, Satanás e os anjos que o seguiram já não puderam 
compartilhar a mesma satisfação e alegria que eles tinham compar-
tilhado com Deus e com o resto dos anjos antes. Eles se afastaram 
de tudo isto. Eles se privaram da satisfação de compartilhar com 
Deus algo que Ele lhes havia criado para experimentar por toda a 
eternidade. E agora eles são seres que vivem atormentados à espera 
do dia da execução da sua sentença. Eles sabem que seu tempo é cada 
dia mais curto.

E os seres humanos têm estado fazendo a mesma coisa. Por causa 
do egoísmo, da inveja, da imoralidade, da luxúria, do adultério, da 
perversão, e todo tipo de pecados, os indivíduos, os casamentos, as 
famílias, as comunidades e as nações sofrem muito. Eles se privaram 
dos bons frutos e da riqueza que chegam como resultado da obediên-
cia ao único e verdadeiro caminho de vida de Deus. Eles não podem 
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compartilhar da verdadeira satisfação de viver uma vida abundante, 
cheia de uma incrível variedade de coisas boas, de boas experiências 
que se pode ter quando se vive da maneira correta.

Mentes determinadas
E agora chegamos ao motivo pelo qual os seres humanos foram cria-
dos de uma forma diferente aos seres espirituais, aos anjos. Os seres 
humanos foram criados de uma forma diferente porque o propósito 
de sua criação é muito diferente.

E algumas pessoas talvez se perguntem: “Porque Satanás e os 
demônios não se arrependeram de seus pecados?” E a resposta a 
isto é porque eles não podem, não desejam, e nunca vão desejar 
arrepender-se.

Os anjos foram criados como espírito, com uma mente composta de 
espírito, Deus colocou dentro de suas mentes una essência espiritual. 
Essa essência é o que lhes da a capacidade de memorizar, de pensar, 
de raciocinar e também lhes da a individualidade. Eles tinham uma 
grande liberdade de eleição dentro da grande variedade de opções 
que Deus colocou diante deles.

Eles só conheciam o que Deus lhes havia mostrado. Eles estavam 
cheios de vida e desfrutavam de uma vida abundante e da riqueza de 
poder compartilhar tudo isso uns com os outros e com Deus. Conhecer 
o caminho de Deus era para eles algo emocionante, algo que preenchia 
suas vidas de muita satisfação. Eles não tinham necessidade de algo 
diferente e não desejavam algo diferente. Isto foi assim até que Lúcifer 
começou a desejar algo diferente ao que Deus lhes estava revelando, 
por causa do seu ciúme e do grande desejo que ele tinha de proteger 
sua autoimagem, a imagem que ele mostrava de si mesmo.

Isso resultou no pecado, porque ele começou a trabalhar contra 
o propósito de Deus, contra Deus. Quando ele começou a se ensober-
becer e a seguir seus próprios caminhos, Deus disse que ele então 
corrompeu a mente perfeita que Deus lhe tinha dado. Quando uma 
mente composta de espírito, com uma essência de espírito nela, se 
corrompe e começa a pensar desta forma, se volta contra Deus, isto 
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é algo permanente. Não há maneira de reverter esse processo em uma 
mente composta de espírito. A mente composta de espírito se torna 
permanentemente corrupta, e não deseja mudar. Uma mente assim só 
deseja seguir seu próprio caminho, seja como for.

Deus sabia que ao criar a seres espirituais com vontade própria, 
com individualidade e liberdade de escolha, que era inevitável que 
com o tempo alguns se afastassem dele. Eles se afastariam de Deus 
e de Seu caminho de vida; do único caminho que produz a paz, 
prosperidade, alegria e plenitude na vida. Satanás e uma terça parte 
dos anjos se rebelaram contra Deus. E então suas mentes, compostas 
inteiramente de espírito, ficaram completamente determinadas contra 
Deus, definidas na sua própria vontade e nos seus próprios caminhos.

Deus queria dar aos seres vivos o livre arbítrio e a liberdade para 
escolher. E para poder fazer isso não havia outra maneira de nos criar 
que a maneira que Deus nos criou. E não havia nenhuma maneira de 
garantir que fossemos escolher sempre o caminho de Deus. Se esse 
fosse o caso, então nossa escolha não seria uma escolha livre. Teríamos 
que ser programados ou controlados pela força. Não existe outra forma 
de gerar conformidade, unidade, harmonia, liberdade e paz, ou a 
capacidade de “compartir” a vida. E assim os anjos e os seres humanos 
foram criados da única maneira que eles poderiam ser criados para 
que Deus pudesse lhes dar a capacidade de decidir por si mesmos e 
de fazer escolhas na vida como uma questão de vontade própria. Se 
tivéssemos sido criados de qualquer outra maneira simplesmente não 
seríamos livres, mas estaríamos sendo controlados.

Como resultado da rebelião de Satanás e dos anjos que o seguiram, 
o resto dos anjos puderam ver e aprender de primeira mão o que a 
rebelião e o pecado produzem. E com isso o seu compromisso com 
Deus e a sua convicção se tornaram mais fortes, e sua conformidade 
com Deus se tornou maior e mais profunda que nunca. Eles optaram 
abertamente por permanecer fieis a Deus e sua mente então ficou 
definida nesta decisão. Eles optaram por compartilhar da plenitude 
e da alegria da obra de Deus por toda a eternidade.
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Esse nível de convicção e propósito que foi alcançado em sua mente 
composta de espírito não poderia ter sido alcançado de nenhuma outra 
forma. Sua escolha de sempre seguir a Deus e Seus caminhos ficou 
permanentemente determinada.

Uma mente diferente
Deus tem um propósito muito diferente para a criação dos seres 
humanos que para a criação dos anjos. Um propósito que vai muito 
além da criação dos anjos. Isto é a coisa mais grandiosa que Deus pode 
criar, porque é algo que não pode ser criado por decreto como todas 
as outras fases da criação. Não é algo que pode ser feito rapidamente, 
como quando Deus criou cada anjo ou como quando Deus criou a Adão 
e depois a Eva do pó (dos elementos) da Terra no sexto dia da criação, 
como podemos ler em Gênesis 1. Esta criação, que inclui a capacidade 
do ser humano de procriar fisicamente, é apenas a primeira criação, 
que pode levar a uma criação muito mais importante mais adiante.

O ser humano foi criado com o potencial de ser parte de uma 
criação - a segunda criação - que o próprio Deus está realizando. A 
criação física, essa existência que é apenas temporária, pode levar à 
uma segunda criação, à uma segunda existência, muito superior que 
a primeira existência. Mas nem todos poderão ser parte da próxima 
criação de Deus. E Deus não deve isto a ninguém. Para muitos, esta 
vida física é tudo que eles vão experimentar. No entanto, ao final, a 
maioria dos seres humanos acabará por escolher o caminho de Deus 
e eles então vão se esforçar para poder ser parte desta criação. Da 
mesma maneira que a maioria dos anjos acabou escolhendo o caminho 
de Deus.

Não obstante, porque foi criado para um propósito diferente, o 
ser humano teve que ser criado de uma forma totalmente diferente 
primeiro - em uma existência física. E isto é assim porque o propósito 
e o potencial para tal criação não podem ser alcançados de nenhuma 
outra maneira. O ser humano não podia ser criado primeiro como 
espírito. Vou explicar isto com mais detalhes mais adiante. Mas por 
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enquanto, basta com dizer que isto tinha que ser feito desta maneira 
por causa do tipo de poder e do tipo de vida que o ser humano pode 
receber. E esta é a única maneira que tal coisa pode ser alcançada.

Assim como não podemos entender a grandeza deste universo, e 
muito menos a grandeza de Deus, o que Deus vai criar espiritualmente, 
partindo do ser humano, é algo que possui o mesmo tipo de grandeza. 
É impossível compreender a gradeça, o poder e a força que Deus vai 
criar na vida daqueles que serão parte desta segunda criação.

Chegado a este ponto, o melhor que eu posso fazer é resumir alguns 
dos aspectos mais importantes da razão pela qual Deus criou o ser 
humano em uma existência física primeiro, em corpos físicos. Isto 
é por causa do tipo de espírito que Deus nos daria. Ele teve que nos 
criar primeiro de matéria física. Deus ainda não revelou a assombrosa 
complexidade de como isto funciona, mas um cérebro físico com a 
essência de espírito que Deus coloca em cada ser que nasce, é o único 
meio através do qual tal criação pode ser alcançada.

Embora nem todos irão escolher isto, esta segunda criação que 
Deus vai oferecer à maioria dos seres humanos pode levar-lhes a 
um nível de existência completamente superior e inimaginável. Mas 
Deus não vai realizar esta criação em uma pessoa se essa não chega 
ao ponto em que seja capaz de “ver” e de “acreditar” que isso é o que 
ela realmente deseja para a sua vida. Porque tem que ser sua livre 
escolha estar de acordo com Deus.

Uma mente composta de espírito pode se tornar totalmente cor-
rompida e ficar permanentemente determinada em seus próprios 
caminhos depois de escolher por uma só vez se rebelar contra Deus. 
Mas a mente humana é diferente. A mente humana pode se afastar 
de Deus, começando um processo de corrupção que se desenvolve 
muito lentamente, mas ela não fica imediatamente determinada 
contra Deus por causa do pecado.

O importante propósito de tudo isso é algo realmente surpreen-
dente. Mas, por enquanto, basta com começar a compreender que 
Deus nos fez assim para que possamos nos arrepender, e assim um 
processo que começou muito antes, devido a nossa natureza humana 
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carnal egoísta, possa começar a ser revertido. É interessante notar 
que no Novo Testamento a palavra traduzida em português como 
arrepender-se vem de uma palavra grega que significa pensar de forma 
diferente. Uma pessoa pode escolher mudar, com base no seu livre 
arbítrio, se deseja reverter a corrupção que tão enganosamente tem 
trabalhado dentro de sua mente humana.

Ao nos criar como seres físicos Deus sabia que nossa tendência 
seria seguir nossos próprios caminhos. Essa tendência começa quando 
somos bebês,  continua se desenvolvendo e se torna cada vez mais forte 
ao longo da nossa vida. A natureza humana começa a se desenvolver 
em um bebê desde o nascimento. Este é o desenvolvimento normal 
de uma natureza egoísta dentro de um ser criado fisicamente, sim-
plesmente porque vive uma vida física. É uma natureza que sempre 
“quer fazer as coisas á sua própria maneira.”

Quando um bebê se sente desconfortável, quando um bebê tem 
fome, ele deixa bem claro o que deseja. Fomos criados em sujeição á 
nossa própria natureza egoísta. E a medida que crescemos, o egoísmo 
e o desejo de seguir nosso próprio caminho crescem dentro de nós. 
Quando somos adultos, o egoísmo já está definido, e isto gera o pecado. 
Deus diz que todos pecaram, exceto Jesus Cristo. O ser humano 
é egoísta por natureza, deseja seguir seus próprios caminhos, e o 
resultado disto é o pecado.

Mas a boa notícia é que esse tipo de mente pode mudar. Quando 
uma pessoa entra nesta segunda fase da sua criação começa um longo 
processo que requer a participação contínua desta pessoa, juntamente 
com Deus, para realizar uma criação espiritual dentro da mente desta 
pessoa. No tempo de Deus Ele vai oferecer a essa pessoa a oportuni-
dade de escolher desenvolver um “novo espírito”, uma nova maneira 
de pensar, que pode estar em total unidade com Deus e com Seus 
caminhos de vida, se essa pessoa assim o deseja.

O mundo está agora à ponto de entrar em um período de tempo 
quando a possibilidade de mudar e de viver realmente em paz e em 
unidade será oferecida a todos os seres humanos, porque em breve 
Deus vai estabelecer Seu governo em toda a Terra.
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Enquanto você lê este livro, essas escolhas estão começando a ser 
colocadas na sua frente, um pouco antes que os outros. Deus agora 
lhe está dando a oportunidade de buscar ajuda para você mesmo e 
para seus entes queridos. E também a oportunidade de dizer a Deus 
que você quer ser parte dessa nova era. A escolha é sua. Seria bom 
se você começasse a olhar com honestidade e sinceridade para sua 
própria natureza humana. Porque primeiro uma pessoa tem que ver a 
sua verdadeira natureza antes de poder decidir se quer algo diferente 
para si mesma e para seus entes queridos. Antes de poder escolher 
entre os caminhos deste mundo e o caminho que Deus lhe oferece.

O caso é que o ser humano está sujeito à sua própria natureza 
egoísta. As pessoas não têm controle sobre sua natureza, que é 
individualista e egoísta desde a infância. Um dos melhores exemplos 
para explicar isso é algo que eu aprendi de um dos apóstolos de Deus, 
o Sr. Herbert W. Armstrong. Ele sempre usava esse exemplo para 
explicar a diferença entre o amor de Deus, que é generoso e se preocupa 
pelos outros, e o amor humano. O exemplo que ele costumava usar é 
o amor de uma mãe pelo seu próprio filho. É difícil para as pessoas 
compreenderem que, mesmo em algo tão bonito como o amor de uma 
mãe pelo seu filho, a motivação da mãe é egoísta. Uma mãe não tem 
o mesmo tipo de carinho, não cuida da mesma maneira e não mostra 
o mesmo amor a todas as outras crianças como a seu próprio filho. 
No entanto, para o ser humano, o amor de uma mãe pelo seu próprio 
filho é realmente uma coisa muito bonita. Mas isso não é se pode 
compara com o amor de Deus, porque apesar de ser bonito esse amor 
é egoísta por natureza.

O amor de Deus é misericordioso e generoso para com os seres 
humanos. Esse amor se preocupa pelos outros e deseja cuidar, ajudar 
e amar. E que bom seria se todos pudessem ver isto e aceitar isto de 
Deus! Mas ao invés disso o ser humano se rebela contra Deus, luta 
contra Deus.

E a razão pela qual Deus nos deu uma mente física (um cérebro) 
com uma essência de espírito nela, ao invés de nos dar uma mente 
composta de espírito é algo impressionante. No nosso estado, como 
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seres físicos, a corrupção da mente pode ser revertida e totalmente 
apagada. Podemos começar a ver o engano, e então isso pode ser 
arrancado das nossas mentes quando Deus começa a nos libertar da 
escravidão na que está nossa mente. 

E então temos o potencial de dar continuidade a nossa criação. 
Isto pode começar em nossa mente, se desejamos e escolhemos isto, 
se isto é realmente o que queremos. A seguinte fase do nosso de-
senvolvimento, se aceitamos isto quando Deus nos oferece, é uma 
criação “espiritual” dentro da mente para que mais tarde possamos 
nos converter em seres espirituais com vida eterna.



A gora vou lhe pedir por favor que você tenha paciência comigo 
no começo deste capítulo, porque vou lhe contar algo muito 

pessoal. Eu não sou uma pessoa que gosta de falar de mim mesmo. 
Especialmente no que se refere a Deus, a Seu Filho, e a Seu caminho de 
vida. Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre Deus, especialmente 
os pregadores ou as pessoas que se consideram religiosas, a tendência 
da natureza humana é se ensoberbecer, se dar mais importância da 
que tem realmente. E fazer isso é como se gabar de conhecer pessoas 
importantes para obter favores de outros.

Eu detesto esse tipo de coisas. E por isso eu costumo fazer justa-
mente o oposto a isso, para chamar o menos possível a atenção sobre a 
minha pessoa. Há mais 34 anos eu sou um ministro, um servo de Deus. 
Este é um trabalho que para mim é uma grande honra. Um trabalho 
que eu levo muito a sério e que desempenho com muita sobriedade, e 
também com grande satisfação, alegria e entusiasmo. E por isso meu 
objetivo tem sido que a atenção das pessoas se centre em Deus e em 
Jesus Cristo, que é como deve ser.

Já há muito tempo que eu tenho sido abençoado em poder reco-
nhecer facilmente a natureza humana. E sou consciente de que eu só 
posso ver isso tão claramente porque estou experimentando exata-
mente o que descrevi no capítulo, essa nova criação espiritual dentro 
da minha mente. E foi Deus quem me deu essa habilidade, e outras 

Capítulo 3

APÓSTOLOS E PROFETAS
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mais, porque Ele e Seu Filho estão trabalhando, através do poder do 
espírito santo, para transformar – para mudar completamente – minha 
maneira de pensar.

Como já expliquei antes, esse processo não é algo que Deus pode 
fazer simplesmente por decreto. Isso não é algo que Deus pode trazer 
à existência em um instante, porque é algo que depende da vontade da 
pessoa a quem isto é oferecido. Essa pessoa deve escolher livremente, 
deve desejar muito experimentar uma mudança completa na sua vida, 
na sua mente. Deve quere mudar sua maneira de pensar do obter ao 
dar, do egoísmo ao amor a outros.

Desde 1969, eu tenho sido abençoado em ser uma das poucas 
pessoas que durante os últimos 6.000 anos têm experimentado essa 
criação, e seu poder em ação, na minha própria mente. E como poderia 
compartilhar essa experiência com outros de tal maneira que eles 
possam compreender o que estou dizendo? Eu estou profundamente 
convencido de que o que estou compartilhando agora com você vai 
repercutir-se entre muitas mais pessoas. E então essas pessoas pode-
rão receber a ajuda que necessitam para começar a ver o que deve ser 
mudado nas suas vidas e também no resto do mundo; porque Deus 
agora vai intervir para mudar tudo isso.

É por isso que eu estou dedicando mais espaço para lhe contar 
algumas coisas pelas que passei e que fizeram uma profunda diferença 
na minha maneira de pensar, que agora está em unidade com Deus. 
Este é o mesmo processo que em breve Deus vai começar a oferecer 
ao mundo inteiro; a todos os que serão abençoados em poder viver 
durante o Milênio.

Esta “mudança” que eu experimentei, e que outros também vão 
começar a experimentar, é descrita pelo primeiro apóstolo que Deus 
enviou aos gentios, o apóstolo Paulo: “Não se conformem com este mundo, 
mas sejam transformados pela renovação da sua mente”. (Romanos 12:2).

A palavra “transformado” no português vem da palavra grega 
“metamorphoo”, que descreve esta “mudança”. Esta palavra tem sua 
origem na palavra “metamorfose”, que em biologia significa a mudança 
completa de um corpo, como ocorre com as borboletas.
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Este versículo em Romanos é verdadeiramente incrível, porque 
descreve muito bem o processo da nova criação, onde Deus trabalha 
durante muitos anos com uma pessoa, para ajudar essa pessoa a 
transformar sua mente – a mudar sua maneira de pensar.

O Começo de uma transformação
Durante a minha adolescência os Estados Unidos estavam em plena 
Guerra do Vietnã. E meu sonho de adolescente era ser piloto comer-
cial. Quando eu tinha uns 15 anos eu viajei do noroeste Kansas, onde 
eu cresci, até o aeroporto de Denver, no Colorado, para perguntar 
numa das companhias aéreas o que eu deveria fazer para realizar 
meu sonho.

Foi então que eu descobri que para ser piloto comercial eu precisa 
ter estudos universitários, e que teria mais chance se me alistava na 
Força Aérea e me formasse primeiro como piloto militar. E esse se 
tornou meu objetivo. Mas como eu tinha pressa eu me esforcei muito 
para me formar na nossa pequena escola em três anos ao invés de 
quatro, que era o normal. Depois disso eu fiz um curso de dois anos 
em uma faculdade local, onde me formei em dois anos ao invés de 
quatro, o normal nas outras universidades.

Naquele tempo a Guerra do Vietnã estava no seu apogeu, e era 
tema constante nas notícias. Eu tinha acabado de fazer 17 anos quando 
comecei a faculdade, onde ouvi falar do Corpo de Treinamento de 
Oficias (ROTC, como as siglas em inglês). Era um programa ao que os 
jovens podiam se inscrever em algumas das grandes universidades. 
Eles ajudavam aos jovens a pagar os dois a últimos anos de faculdade 
e lhes preparavam como candidatos para entrar nas Forças Armadas 
como tenente.

E quando eu era pequeno, antes decidir que queria ser piloto eu 
sempre quis entrar nas Forças Armadas. Eu queria fazer carreira no 
exército e chegar ao mais alto escalão que pudesse. Eu não aspirava 
ser simplesmente um general, eu queria ser um general do mais alto 
escalão, um de quatro estrelas.
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A Intervenção de Deus
Voltando ao tema do último capítulo, é importante explicar que Deus 
trabalha na vida das pessoas de uma determinada maneira. Deus leva as 
pessoas a um ponto em sua vida onde Ele oferece a elas a oportunidade 
de iniciar essa segunda criação. É então quando Deus “chama” a essa 
pessoa a um relacionamento com Ele. Ele começa a trabalhar NESSA 
pessoa – na mente dessa pessoa - para realizar a primeira fase desta 
nova criação. Durante os últimos 6.000 anos, Deus concluiu essa obra 
somente em 144.000 pessoas. Deus não está tentando desesperada-
mente “salvar” o mundo, como muitas religiões creem. Se isso fosse 
verdade, Deus não estaria fazendo um bom trabalho. E Deus sempre 
consegue o que Ele se propõe.

Eu também queria explicar aqui que a palavra que muitas vezes é 
traduzida como “chamado” vem de uma palavra grega que significa 
“convite”. Quando Deus começa a trazer uma pessoa a Ele e a revelar 
Sua verdade e Seus caminhos a essa pessoa, Ele faz isso porque então 
chegou o momento que Ele escolheu para convidar essa pessoa a 
participar, de maneira ativa e voluntaria, na obra dessa nova criação 
na sua vida. E essa criação é algo que vai muito além da existência 
física e que pode levar a essa pessoa a uma existência espiritual por 
toda a eternidade.

Ao longo de muitos anos Deus escolheu essas 144.000 pessoas e 
trabalhou com elas para conseguir uma completa transformação na 
sua mente e na essência de espírito que existe dentro delas. E esta 
primeira fase da segunda criação levará essas pessoas à segunda fase, 
quando elas sejam transformadas em seres compostos de espirito. 
Mas isso não acontecerá até que eles sejam ressuscitados para ir ao 
encontro de Jesus Cristo, quando ele volte para governar esta terra.

Deus trabalhou diretamente com cada uma dessas pessoas, aju-
dando a elas a mudar sua forma “natural” egoísta e humana de pensar 
e de raciocinar. A mente delas foi transformada para poder estar 
em unidade com a mente de Deus, com o Ser de Deus. Elas estão 
em completa unidade de espírito com Deus porque o Seu espírito 
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santo trabalha na mente dessas pessoas. E esta é a primeira fase da 
segunda criação.

E somente quando essa transformação está completa uma pessoa 
pode ser ressuscitada para receber a vida eterna, em uma existência 
espiritual. E essa é a segunda fase da segunda criação.

Antes que uma pessoa possa ser “escolhida” para receber a vida 
eterna em um corpo espiritual, antes mesmo que o processo de trans-
formação da sua mente possa começar, Deus tem que “chamar” a essa 
pessoa. E é então quando Ele oferece a essa pessoa a oportunidade de 
começar a “ver” (espiritualmente) a Ele mesmo e a Seus caminhos - Sua 
verdade. Deus começa a “atrair” a essa pessoa através do Sue espírito 
santo. E somente depois disso, se essa pessoa assim o escolhe, Deus 
começa a ajudar essa pessoa a mudar sua mente, para que assim ela 
possa estar em unidade de espírito e de mente com Ele.

Muitos acreditam que podem simplesmente “aceitar a Deus”, e 
que Ele então “os recebe” em um relacionamento com Ele. Mas isso 
não é assim.

Jesus Cristo disse que ninguém pode ir a ele si Deus, o Pai, não o 
atrair (primeiro). Deus tem que chamar a uma pessoa, tem que estar 
pessoalmente envolvido na vida da pessoa com quem Ele vai trabalhar. 
É Deus quem escolhe a quem Ele quer chamar, e também quando 
Ele vai chamar a uma pessoa. Tudo de acordo com Sua vontade e 
Seu propósito.

E muitas vezes, quando Deus chama uma pessoa, ela tem que ser 
humilhada antes de começar a dar ouvidos a Ele. Porque somente 
quando o espirito de uma pessoa é suficientemente humilde, ela estará 
realmente disposta a dar ouvidos a Deus. Caso contrário, a natureza 
humana simplesmente se resiste a Deus.

E se diz muitas coisas sobre esse chamado. E a Bíblia diz claramente 
que “muitos são chamados, mas poucos escolhidos”. Nem todos podem 
aceitar o que Deus lhes oferece por causa do seu orgulho. E muitos, 
depois de aceitar o que Deus lhes oferece, se tornam preguiçosos e 
não permanecem firmes no seu chamado como devem permanecer. 
E isto também é uma forma de orgulho. Deus não obriga a ninguém a 
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passar por essa completa transformação da mente. Essa transformação 
só pode ocorrer com base na livre escolha e no continuo desejo de ser 
transformada por parte da pessoa a quem Deus oferece isso.

A história de Jó (que você pode encontrar no Livro de Jó) fala 
sobre isto. Jó era um homem muito orgulhoso. E por isso ele teve que 
ser humilhado primeiro, antes de começar a dar ouvidos a Deus. Seu 
desejo de servir a Deus é um exemplo para todos os seres humanos. Jó 
era um homem justo, um homem que obedecia a Deus, a nível físico. 
Mas a nível espiritual Jó não era justo.

Jó era muito dedicado e extremamente zeloso em sua adoração 
a Deus. Mas sua motivação era a motivação da natureza humana. Jó 
era egoísta. Sua mente não era uma mente espiritual. Ele adorava a 
Deus mas estava cheio de orgulho, de auto-suficiência, e de presunção. 
Sua confiança estava posta nele mesmo. E então Deus permitiu que 
Satanás acabasse com “tudo” o que Jó tinha, exceto sua própria vida 
e a vida de sua esposa. Satanás pôs Jó a prova tentando fazer com que 
Jó amaldiçoara a Deus e aos caminhos de Deus. E Deus usou isto para 
humilhar a Jó, para que assim Deus pudesse trabalhar com Jó a nível 
espiritual. E no final Jó se arrependeu e começou a experimentar essa 
transformação na sua mente.

Confuso e inseguro
E o mesmo aconteceu comigo quando Deus me chamou. Deus primeiro 
me humilhou durante vários meses, através de dificuldades e provações 
que eu tive que experimentar antes de começar a dar ouvidos a Ele.

Assim que eu entrei para faculdade, sem perder tempo eu me 
inscrevi no programa ROTC, para entrar na Força Aérea. Eu então 
fui ao leste de Kansas para fazer alguns testes de admissão para nesse 
programa. E alguns meses depois eles me disseram que eu tinha sido 
aceito e que tinha que me apresentar no começo do outono para começar 
com o programa de formação. Eu sabia que meu destino seria Vietnã. E 
eu queria ir. Um amigo meu tinha se alistado e já estava combatendo.

Eu pensava que se eu fosse combater no Vietnã eu teria a oportu-
nidade de fazer muito mais que combater com um rifle ou com uma 
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metralhadora. Eu teria a vantagem de ser começar como tenente. 
Eu pensava que se fosse combater ao inimigo, e os Estados Unidos 
tinham declarado aos comunistas do Vietnã do Norte e ao Vietcong 
como seus inimigos, que eu poderia causar muito mais perdas para o 
inimigo pilotando um caça-bombardeiro.

E tenho que dizer aqui que embora tudo estivesse indo bem para 
mim nesses dois primeiros anos da faculdade, eu estava mais interes-
sado na vida de estudante que nos meus estudos. Eu trabalhava em 
alguns lugares para pagar meus gastos na faculdade, mas gastava a 
maior parte do que ganhava em festas e bebidas; principalmente em 
cerveja, muita cerveja. O álcool desinibe as pessoas e cria um ambiente 
mais despreocupado, descontraído, permissivo, desenfreado e imoral.

E queria acrescentar aqui também que eu NÃO tinha nenhum 
interesse em qualquer religião. Tudo o que eu me lembro é que alguns 
dos meus amigos eram “bons católicos”, outros eram metodistas ou 
luteranos. Mas quanto a mim, eu não cria na existência de Deus. 
Alguns amigos me convidavam a assistir aos cultos da sua igreja com 
eles em alguma ocasião e também a participar de alguns estudos 
bíblicos para jovens.

Mas muitas das perguntas que eu fazia nesses estudos bíblicos fica-
vam sem resposta. E quando eles respondiam minhas perguntas suas 
respostas careciam de sentido. Como uma vez quando eles tentaram 
me explicar a definição de “alma” e o que acontece com a alma depois 
da morte. Eles acreditavam nestas coisas mas não podiam explicar 
aquilo no que acreditavam de uma maneira que fizesse algum sentido. 
E o mesmo acontecia sempre, com quase todos os temas que eram 
discutidos. E por isso eu então simplesmente parei de ir. E também 
porque na realidade eu não estava interessado em nada daquilo.

A única noção religiosa que eu tinha naquela época era que “se” 
existia um Deus, o mais provável é que Ele tivesse usado a evolução ou 
algo como o “big bang” para criar tudo o que Ele criou. Fora disso, eu 
realmente não cria que Deus existia. Para mim a vida era o aqui e o agora.

Mas isso começou a mudar quando eu tinha 18 anos (quase 19), 
no final do meu segundo ano de faculdade. E isto seguiu mudando 
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durante um ano inteiro. Num período de dos meses e meio me acon-
teceram quatro coisas, uma atrás da outra, que tiveram um enorme 
impacto na minha vida. O ano seguinte, depois que essas quatro coisas 
aconteceram, começou muito confuso, mas no final tudo mudou 
drasticamente de direção.

E lhe digo que se todas estas coisas não tivessem acontecido, se 
tudo isso não tivesse tido o forte impacto que teve na minha vida, eu 
não teria dado ouvidos a Deus quando Ele começou a me “chamar”. 
Quando Deus chama a uma pessoa, antes de dar a ela a oportunidade 
de começar o processo dessa “nova criação”, a maioria delas tem que 
ser humilhadas primeiro.

Somente quando o coração e a mente de uma pessoa são realmente 
humildes, Deus pode trabalhar com essa persona. O orgulho dessa 
pessoa deve ser abatido primeiro, através de experiências difíceis, 
através de dificuldades e de provações. Se uma pessoa não é humilhada 
sua tendência é se resistir a Deus, é rechaçar a Deus, e simplesmente 
não dar ouvidos a Ele.

Eu não me lembro da seqüência exata desses acontecimentos, mas 
acho que foi na ordem que eu vou lhe contar. Embora isso não seja 
importante, porque o importante aqui é impacto que esses aconteci-
mentos tiveram na minha vida.

Tudo parecia estar indo muito bem até então. Eu estava quase termi-
nando meus estudos e estava me preparando para entrar no programa 
ROTC em uma universidade no leste do Kansas. Eu tinha a esperança 
de ser piloto da Força Aérea. Além disso, as coisas estavam indo tão 
bem que eu até estava pensando em me casar. E então eu fiquei noivo.

Mas um dia eu recebi a terrível noticia da morte do meu amigo que 
estava no Vietnã. Esta noticia me impactou muito. Eu fiquei aturdido 
e profundamente impressionado porque para mim a vida parecia 
muito injusta. Um jovem que apenas tinha começado a viver, e a vida 
lhe foi tirada. Tudo aquilo parecia tão sem sentido que as pessoas 
começaram a se perguntar se os Estados Unidos não estavam parti-
cipando em uma guerra que no fim das contas não ia fazer nenhuma 
diferença no mundo.
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Esta foi a minha primeira experiência com a morte de alguém 
próximo a mim. E pela primeira vez eu comecei a me perguntar qual 
era o sentido da vida. Existia algo além disto? Pelo que eu podia ver, 
a vida para mim parecia bastante inútil. Sim, eu estava realmente 
abalado, estava em estado de choque. Eu estava tão angustiado que 
me lembro que uma tia me deu uns comprimidos de Valium que me 
ajudaram a me acalmar naquele primeiro dia.

E por alguma razão esta experiência me ajudou a começar a olhar 
o meu futuro de uma maneira um pouco diferente que antes; embora 
apenas ligeiramente diferente. E então começou uma batalha na minha 
mente. Eu tinha alguns objetivos e as coisas pareciam estar indo por 
bom caminho. Mas eu nunca tinha parado para pensar “como” eu 
estava vivendo. E foi então que eu comecei a ver que muitas coisas 
não estavam bem na minha maneira de viver.

E durante os seguintes seis meses esta batalha só foi aumentando. 
Eu as vezes dava rendas soltas a minha natureza humana e caía na farra. 
E outras vezes compreendia que tinha que mudar algumas coisas na 
minha vida, na maneira “como” eu estava vivendo. Eu simplesmente 
não sabia o que fazer com a minha vida, não sabia como lidar com o 
que eu estava começando a ver e a sentir.

E durante esses seis meses eu me senti um pouco perdido. Eu me 
sentia frustrado com as coisas que eu estava começando a ver ao meu 
redor, como as pessoas tratavam umas as outras, como eu tratava a 
muitos ao meu redor. Eu estava começando a “ver” meu egoísmo, e 
eu não gostava nada do que via. A morte do meu amigo trouxe esses 
pensamentos à superfície. E por causa do que aconteceu com ele eu 
pensava no injusta que era a vida. Em um momento estamos vivos e 
no outro já não. E para ele a vida tinha terminado.

Eu balanceava entre momentos nos que eu era realista e podia 
ver claramente o que estava diante de mim, e momentos nos que eu 
me entregava á minha natureza humana carnal, bebendo, caindo na 
farra, vivendo simplesmente de maneira egoísta.

Uma semana depois do funeral do meu amigo, quando eu já estava 
um pouco mais lúcido, eu comecei a pensar de uma maneira mais 
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pragmática e realista sobre as implicações do casamento, e percebi 
que me casar não era uma boa ideia, que não eu e minha noiva não 
estávamos de acordo em muitas coisas, e que as perspectivas de um 
futuro juntos não eram nada boas para nenhum dos dois. Então, apenas 
duas semanas depois de ter ficado noivos, eu fui e terminei o noivado.

O funeral e o fim do noivado, tudo em tão pouco tempo, foi algo 
muito difícil para mim. Eu estava sofrendo e fazendo sofrer a outros. 
Eu não gostava nada do que via na minha natureza. E pouco depois 
disso eu sofri um acidente de carro, no que o meu Mustang conversível 
ano 1966 ficou totalmente destruído. Uma noite, quando eu estava á 
apenas uns 11 quilômetros do lugar onde eu vivia, perto da faculdade, 
eu dormi no volante e sai da estrada. E quando eu acordei assustado 
diante de mim estava uma ponte. Mas então já tarde demais para frear 
ou para tentar desviar. O carro colidiu contra a ponte, foi arremessado 
e deu umas quantas cambalhotas no ar antes de cair pelo barranco. E 
eu só não morri porque me agachei durante a queda.

A carroceria do carro se dobrou, formando um ângulo de 90 
graus. O seguro me pagou uns 300 dólares, e eu só pude encontrar um 
carro decente por esse preço. Um Volkswagen 1959. Para um jovem 
da minha idade, que antes tinha um dos carros mais bonitos de toda a 
faculdade, era muito humilhante ir por aí dirigindo esse Volkswagen.

Outra coisa que começou a mudar minha forma de pensar, ade-
mais do acidente, foi algo que aconteceu logo depois disso. Eu tinha 
sofrido uma leve comoção cerebral e provavelmente é por isso eu só 
me lembro vagamente que sai do carro e fui andando até uma fazenda 
que estava ao lado da ponte. Quando o dono da casa abriu a porta e 
me viu, ele me disse que ia me levar diretamente ao hospital. Minha 
cabeça estava sangrando muito porque o aparelho de som do carro 
havia quebrado e me atingiu na cabeça. E eu tinha cortes em vários 
lugares. E esse foi o golpe que eu realmente precisava, pois isso ajudou, 
literalmente, a meter um pouco de juízo na minha cabeça, ainda que 
muito lentamente.

Quando estávamos saindo para ir hospital na caminhonete desse 
senhor passamos perro do carro acidentado. E então ele diminuiu a 
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marcha e me perguntou algo que me deixou atônito por um momento. 
Ele me perguntou se havia alguém mais no carro. Eu senti muito medo, 
porque pensei que talvez houvesse alguém comigo, que eu podia ter 
matado a alguém. Mas quando estávamos prestes a parar para verificar 
eu me lembrei que estava sozinho no carro.

A quarta coisa que aconteceu, antes de que tudo isso acabasse, foi 
uma carta que recebi da Força Aérea dizendo que não era necessário 
que eu me apresentasse para participar do treinamento ROTC. Eu 
então telefonei ao major, cujo nome aparecia na carta, e ele simples-
mente me disse que isso não constava para ele, mas que se eu tivesse 
recebido essa carta, que eu deveria cumprir o que estava escrito nela. 
Eu não podia averiguar o que estava acontecendo, mas isto acabou 
com todas as minhas esperanças de entrar para a Força Aérea e de 
chagar a ser piloto.

O Chamado de Deus
Houve uma outra coisa que aconteceu uns seis meses mais tarde que 
me ajudou finalmente a assentar a cabeça. Eu ia de um extremo outro, 
entre ir de festa em festa e a frustração que eu sentia no que se refere 
a “como” estava indo minha vida, “como” eu estava vivendo. Eu não 
gostava muito da maneira que eu era então, porque estava começando 
a ver minha natureza humana, estava começando a ver que eu era 
egoísta. Isto era algo que eu antes não sabia mas que agora estava 
começando a ver claramente. E o que eu via não me agradava nada. 
Não é fácil para ninguém ver a si mesmo, ver seu egoísmo refletido 
num espelho. No entanto, isso é algo que todos devem chegar a ver. 
Porque se não vemos isto, nunca vamos reconhece-lo e não podemos 
decidir se queremos seguir nesse caminho ou se queremos buscar 
ajuda para mudar.

Mas depois desses seis meses pouco a pouco eu comecei a cair na 
farra outra vez e a beber muito. Na universidade que eu tinha escolhido 
a vida estudantil era muito ativa, com muitas festas e muita cerveja. 
Aquele não era um bom ambiente para mim, porque eu me deixava 
levar facilmente. As sexta-feira à tarde, depois das aulas, meus amigos 
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e eu costumávamos ir a um lugar onde sempre tinham uma banda 
tocando música para dançar. E os estudantes, que estavam ansiosos 
para que chegasse o fim de semana, bebiam muita cerveja. E a maioria 
já estava totalmente bêbada antes das seis da tarde.

Mas numa dessas tardes eu estava um pouco taciturno. Era um 
daqueles momentos em que eu podia ver a natureza humana tanto em 
mim mesmo como nos outros tal e como ela era. E isto não era nada 
agradável. E por isso eu não estava de humor para beber ou para dançar; 
algo que não era normal para mim. Contudo, algo estava prestes a 
ocorrer. E então esta capacidade de ver a fealdade do egoísmo chegou 
ao ponto mais alto quando eu vi a moça que tinha ido comigo dançando 
com outro rapaz. Eu então vi algo que eu nunca tinha visto antes.

Eu vi algo nela que refletia uma parte muito feia da natureza 
humana egoísta. Ela ignorava totalmente o rapaz com quem estava 
dançando. Era como se ele não estivesse. E ele fazia o mesmo com ela. 
Eles estavam deslumbrados consigo mesmos. Ela estava apaixonada 
por ela mesma, e só estava interessada no bem que sabia dançar. Então 
eu olhei ao meu redor e vi a mesma expressão nas outros pessoas que 
estavam ali. Todas elas estavam deslumbradas com elas mesmas, se 
achando os melhores dançarinos da pista de dança. E não somente 
isso, mas eles pareciam querer chamar a atenção dos outros. Essa 
era sua atitude. Eles estavam apaixonados por si mesmos, estavam 
dançando para agradar a si mesmos e para fazer-se notar.

E isso chamou muito minha atenção porque eu estava vendo a 
mim mesmo. Eu também era assim. E isto era algo assombroso. Assim 
e a nossa natureza humana. Estamos apaixonados por nós mesmos. 
Mimamos a nosso “eu”. Alimentamos a nosso ego, queremos que os 
outros nos vejam como se fossemos muito mais importantes e melhores 
do que realmente somos. É como se pedíssemos a gritos: “Eu quero 
que os outros reconheçam (vejam) como eu sou bom!”

Eu senti tanta repugnância com o que vi, algo que eu sabia que 
estava em mim também, que eu inventei uma desculpa e voltei para o 
meu quarto. Tínhamos chegado ali por volta das 3:30 e as 5 da tarde eu 
já estava indo embora. Isso era algo que eu nunca nem teria sonhado 
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em fazer antes. Mas eu estava muito descontente com a minha própria 
natureza, com a minha forma de pensar, porque agora eu podia ver 
isto bem claramente em mim mesmo.

Eu então fui para o meu quarto e comecei a pensar nessas coisas, 
e fiz algo que eu não fazia desde que era criança. Eu orei. Eu disse a 
Deus que eu não sabia se Ele existia, mas que se Ele (Deus) existisse 
que Ele me mostrasse isto e me ajudasse a ouvir (a dar ouvidos) o que 
eu precisava saber.

Depois de fazer essa oração que desci ao salão de recreação onde 
alguns se normalmente reuniam quando voltavam do bar, antes de 
sair novamente para a farra o resto da noite. Eu estava conversando 
com alguns amigos e eles me apresentaram a outras pessoas que eu 
ainda não conhecia. Uma dessas pessoas era um jogador de futebol 
americano. Eu comecei a conversar com ele mas era evidente que 
ele estava bêbado. E de repente ele começou a me xingar, assim, do 
nada. Eu então olhei aos meus amigos e dei de ombros, com um gesto 
indicando que não estava entendendo nada.

Quando virei outra vez eu não vi o punho fechado desse rapaz 
vir em direção, atingindo em cheio a minha mandíbula. Eu mal pude 
ver quando ele se abalançou contra mim e seu punho me atingiu com 
tanta força que quase me derrubou. Meu corpo ficou meio curvado, 
eu fiquei olhando para o chão, e então pude ver o sangue jorrando da 
minha boca.

Eu fui para o meu quarto para me limpar um pouco e varia pessoas 
me seguiram, querendo me levar para o hospital. Eu disse que não, 
mas de repente tudo começou a dar voltas e eu vi que não podia fechar 
minha boca. Minha mandíbula estava quebrada em dois lugares, 
com uns 5 cm de distancia entre as duas fraturas. Essa parte ficou 
totalmente deslocada do resto da minha mandíbula e sobressaía um 
pouco, me impedindo fechar a boca completamente.

Eu então aceitei que eles me levassem ao hospital, onde eles tiveram 
que chamar a um dentista, que aquela mesma noite costurou minha 
mandíbula com um fio de metal para que minha boca pudesse fechar. 
E durante dez semanas eu só podia me alimentar de líquidos, com um 
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canudinho, antes que os fios e os aparelhos ortodônticos pudessem 
ser retirados.

Não tenho que lhe dizer que minha boca tinha sido fechada e 
que agora eu estava pronto para ouvir. Foi então que eu comecei a 
fazer importantes mudanças na minha vida e comecei a pensar de 
uma maneira diferente sobre o rumo da minha vida. Eu comecei a 
mudar algumas coisas na minha maneira de viver, parei de ir a festas 
e de abusar da bebida. Eu estava começando a “ver” as coisas que 
eu precisava fazer para melhorar minha vida; e eu queria fazer isto. 
Meu egoísmo foi diminuindo, e eu comecei a me preocupar mais com 
os outros. Minha maneira de viver, que antes era bruta, agitada, e 
desenfreada, mudou muito.

Alguns meses depois, quando minha mandíbula já estava curada 
e eu estava mais determinado na minha nova maneira de viver, eu 
voltei para minha cidade natal, para trabalhar ali durante o verão. Eu 
precisava ganhar dinheiro para terminar o meu último ano de facul-
dade. E aquele noite eu cheguei em casa por volta das 10:00 da noite.

Antes de continuar contando o que aconteceu naquela noite, 
quando eu me sentei a escutar as coisas que meu pai queria me contar, 
tenho que contar um pouco como era nossa vida familiar, para que 
assim você possa entender porquê eu estava um pouco surpreso com 
o fato de que meu pai quisesse conversar comigo; e mais ainda sobre 
o assunto que ele queria conversar.

Nossa família era bastante desajustada. Meu irmão mais novo, 
minha irmã, e eu não tínhamos muito em comum. Eu era o mais velho. 
E cada um de nós cresceu por sua própria conta, porque tínhamos que 
cuidar de nós mesmos. Cada um tinha tarefas que tinham de ser feitas 
cada dia, e aprendemos que era melhor fazer o que nos mandavam. 
Quando meu irmão caçula nasceu eu jaz tinha 10 anos e quando eu 
saí de casa ele tinha 6 anos. Mas quando éramos criança eu nunca 
cheguei a conhecê-lo muito bem.

Dos meus 8 aos 12 anos eu tinha muitas tarefas que fazer. Durante 
o verão fazíamos fardos de feno. Eu aprendi a dirigir um trator com 
8 anos de idade. Era um velho John Deere, que tinha somente uma 
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marcha, para frente, e era bem lento. Tudo o que eu tinha que fazer 
era empurrar uma alavanca em grande que estava na parte dianteira 
d trator e ele começava a andar. Era muito simples de manobrar. Com 
o acelerador se podia mudar a velocidade, que chegava ao máximo de 
8 quilômetros por hora. Naquela época, eu dirigia esse trator com um 
ancinho que fazia movimentos circulares que juntava a alfafa depois 
que tinha sido cortada e já estava seca. O ancinho amontoava a alfafa 
deixando tudo enfileirado. E depois fazia os fardos.

Mas antes de sair para trabalhar nos campos tínhamos que fazer 
outras tarefas. E também quando voltávamos dos campos. E tínhamos 
que fazer essas mesmas tarefas antes e depois da escola. Costumá-
vamos ter de três a seis vacas, que tinham que ser ordenhadas (à 
mão) de manhã e de noite. Depois da ordenha, tínhamos que usar 
um separador de manivela para separar a nata do leite. E com o leite 
desnatado alimentávamos as porcas com leitões. 

Também tínhamos algumas ovelhas, que não davam muito 
trabalho. As vacas também tinham de ser alimentadas. Mas o que 
dava mais trabalho era dar de comer a todos os porcos, que formavam 
a maior parte do nosso rebanho. Costumávamos ter entre 50 e 100 
porcos. E acho que chegamos a ter uns 200 porcos. Durante o ano 
sempre havia algumas porcas parindo leitões, e elas tinham que estar 
separadas dos outros porcos durante esse período, e também tinham 
que ser alimentadas separadamente cada dia.

A parte mais difícil era carregar água de um tanque, onde a água 
era levada em um caminhão porque a água corrente só veio pouco antes 
de que mudássemos desta casa. Eu tinha que fazer varias viagens do 
tanque aos bebedouros carregando um balde de 19 litros cheio de água 
em cada mão, para dar de beber aos porcos. Se você nunca carregou 
um balde de 19 litros com água (ou dois), tente fazer isso e você vai 
entender melhor o que estou dizendo. Mas você tem que carregar 
esses baldes cheios de agua ao menos uns quantos metros. Para uma 
criança da minha idade essa era uma tarefa muito pesada.

E no verão isso era ainda pior, porque então os porcos necessitavam 
de mais água. Foi então que eu comecei a desenvolver uma grande 
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aversão aos porcos. E sinto que o meu pai não tenha aprendido antes 
que a carne suína e uma carne “impuras” que não deve ser usada como 
alimento. Deus nos deu carnes que são puras, carnes que o corpo 
humano foi desenhado para digerir e que podem ser usadas como 
alimento. As outras carnes não foram criados para consumo humano 
porque são impuras. E claro que as pessoas não se importam com o 
que Deus diz, nem mesmo sobre os alimentos que elas devem comer 
e os que não devem comer.

Quando terminávamos de colher o feno no verão, muitas vezes 
tínhamos milhares de fardos. Esse também era um trabalho muito 
difícil, porque durante muitos anos estivemos fazendo isto manualmen-
te. Recolhíamos os fardos do chão e os jogávamos em um caminhão, 
empilhando-os para transporta-los a outro lugar, onde então tínhamos 
que sacar os fardos do caminhão e fazer enormes pilhas com eles.

E estou contando essas coisas porque não havia equilíbrio em 
tudo isso. A maioria das vezes eu tinha que fazer tudo isso sozinho, 
principalmente cuidar do gado. Meu irmão do meio, que era três anos 
mais novo que eu, também começou a fazer algumas dessas tarefas. 
Mas essa não era uma situação adequada para uma criança. E isto 
gerava uma certa anormalidade em nossa vida familiar.

Embora não houvesse comedimento, tudo isso me ajudou a 
desenvolver uma aguda ética de trabalho. E estou muito agradecido 
por isso. Porque parece que hoje em dia ninguém da aos jovens a mais 
simples tarefa ou responsabilidade. E como resultado disto eles não 
desenvolvem nenhuma ética de trabalho. E isso é algo que se pode 
ver facilmente na população ativa de hoje.

Isso é somente um resume de como eram as coisas na minha 
família. Para explicar porquê éramos uma família desajustada. Nós 
não tínhamos muito contato uns com os outros, tudo o que tínhamos 
era somente um monte de trabalho. E por isso quando eu voltei para 
casa naquele verão para trabalhar, eu fiquei muito surpreendido que 
meu pai quisesse conversar comigo, porque durante minha infância 
e adolescência ele raramente conversava comigo se o assunto não 
fosse o trabalho.
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Quando eu cheguei em cada meu pai me levou a cozinha e co-
meçou a me contar sobre algumas coisas que ele estava lendo. Ele 
estava muito entusiasmado. Eu me sentei comecei a ouvir o meu 
pai falar sobre Deus e sobre as coisas que ele estava lendo. Eu fiquei 
surpreendido com tudo aquilo, porque durante toda minha infância 
e adolescência eu nunca tinha ouvido meu pai mencionar a Deus se 
não fosse amaldiçoando. E então eu o escutei.

Ele tinha recebido alguns folhetos e livros da Igreja de Deus Uni-
versal, escritos pelo Sr. Herbert W. Armstrong, quem mais tarde eu 
entendi era um apóstolo de Deus. Meu pai me contou sobre as coisas 
que ele estava lendo. As mesmas coisas das que eu estou falando no 
presente livro. Ele estava lendo sobre o fato de que estávamos vivendo 
no fim dos 6.000 anos do governo do ser humano sobre a terra, e que 
Cristo vai voltar no final desse período para introduzir uma nova 
era. Meu pai também me falou sobre o engano das religiões e que as 
leis de Deus haviam sido ignoradas pelo cristianismo tradicional. Ele 
também me falou das profecias sobre os Estados Unidos e a Europa, 
e sobre a Terceira Guerra Mundial.

Eu não posso descrever o que senti. Tudo o que posso dizer é que 
mesmo sem ter lido nenhum daqueles livros e folhetos, algo que fiz 
mais tarde, naquele momento eu soube que tudo o que meu pai me 
estava dizendo era verdade. E então, de repente, o conhecimento, a 
verdade e muita compreensão foram inundando minha mente. Foi 
como se eu sempre tivesse sabido tudo aquilo. Era algo tão intenso, 
tão real. Eu então, comecei a ler aqueles livros, folhetos e tudo o mais. 
E a medida que eu lia as coisas que o Sr. Armstrong tinha escrito o 
mesmo acontecia. Era algo incrível e fascinante de experimentar.

E com o tempo eu aprendi o que é aquilo que eu estava experimen-
tando. Isto é parte do que eu descrevi no capítulo anterior. É assim 
como Deus se comunica com a mente humana. Ele pode derramar 
Seu espírito santo e revelar o verdadeiro significado, e até mesmo 
o significado espiritual, da Sua palavra diretamente a essência de 
espírito que existe na mente de cada pessoa. Tudo o que essa pessoa 
deve fazer é simplesmente ouvir ou ler Sua palavra. Porém, no começo 
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eu não sabia o que estava acontecendo. E um pouco depois disso uns 
parentes vieram para nos visitar um fim de semana e eu comecei a 
contar a eles o que tínhamos aprendido. 

E no principio eles mostraram algum interesse, porque nunca 
tinham ouvido falar dessas coisas. E, me conhecendo como eles me 
conheciam, eles provavelmente estavam um pouco surpresos e por 
isso estavam mais dispostos a ouvir. Como tinha acontecido comigo 
e com o meu pai. Mas quando eu comecei a lhes falar sobre o que eu 
cria, sobre o que era tão emocionante para mim, eu logo descobri que 
as outras pessoas não pensam da mesma maneira. E não somente isso, 
mas era evidente que alguns deles não estavam gostando nada daquilo. 
E precisei de algum tempo para entender que eles não podiam “ver” 
o que eu via, porque isso é algo que só Deus pode dar a uma pessoa.

A Capacidade de “ver” a Verdade
Vou explicar agora como Deus da a uma pessoa a capacidade de 
“ver” a verdade. A mente humana não pode entender a palavra de 
Deus, a verdade de Deus, por sua própria capacidade, por seu próprio 
raciocínio ou através de estudos. Somente Deus pode dar isso a uma 
pessoa. E ninguém pode receber isto se Deus não o da. Porque isto é 
algo de natureza espiritual. O espírito santo de Deus é a única coisa 
que aviva a palavra de Deus e dá a uma pessoa a capacidade de “ver” 
a verdade contida no que foi escrito.

Caso contrário, quando as pessoas lêem a palavra de Deus, a 
Bíblia, elas simplesmente desenvolvem suas próprias idéias, crenças 
e interpretações, que são o resultado de seus próprios estudos, pen-
samentos e raciocínio.

É por isso que hoje em dia existem tantas organizações que se 
dizem cristãs. E essa pessoas inventaram todo tipo de doutrinas e 
crenças que não estão na Bíblia. As pessoas costumam formar suas 
próprias ideias sobre o que está escrito, mas a palavra de Deus deixa 
claro que só há uma verdade, um só caminho, um só Evangelho (a boa 
nova revelada na Bíblia), uma só Igreja, uma só fé, uma única crença 
verdadeira. Porém, esta não agrada muito a natureza humana e as 
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pessoas geralmente se colocam na defensiva e muitas vezes se volvem 
agressivas com tal “sugestão”. 

Mas isso não é uma sugestão, é a verdade. Quem tem razão? Por quê 
existem tantas doutrinas diferentes e por quê todas essas organizações 
não estão de acordo uma com a outra? O cristianismo tradicional tem 
muitas doutrinas que são contraditórias e ninguém parece estar muito 
preocupado com o fato de que há um só Deus, uma só verdade, uma 
só igreja e uma só fé. Embora Deus diz isto uma e outra vez.

O apóstolo Paulo descreve esta capacidade de “ver” a verdade na 
sua primeira carta aos Coríntios. Ele começa explicando que os seres 
humanos ainda não podem receber as coisas que Deus tem preparadas 
(planejadas) para eles. Exceto os que Deus chama.

“Mas Deus as revelou [Sua palavra, as coisas que os outros seres 
humanos não podem entender e compreender] a nós [ á Igreja] pelo 
Seu espírito [o espírito santo]; porque Seu espírito esquadrinha todas 
as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe 
as coisas do homem, senão o espírito do homem [a essência de espírito 
que está na mente de cada ser humano], que nele está?” (1 Coríntios 
2:10-11a)

Paulo diz que uma pessoa só pode conhecer, saber as coisas, no 
plano físico. Graças á essência de espírito que Deus deu a cada um de 
nós temos a capacidade de memorizar, de pensar, de raciocinar; algo 
que somente é possível no mundo físico onde vivem os seres humanos. 
Deus não deu aos seres humanos a capacidade de entender as coisas 
do espirito, as coisas espirituais.

“Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a 
não ser o espírito de Deus.” (Versículo 11b).

Paulo está dizendo aqui que ninguém pode conhecer os caminhos 
de Deus, a verdade e a palavra de Deus, se Deus não da a uma pessoa 
Seu espírito santo, para que essa pessoa possa “ver”.

“Nós [a Igreja], porém, não recebemos [aceitamos] o espírito do 
mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos [para 
que saibamos] as coisas que Deus generosamente nos tem dado. Delas 
também falamos [a outros, com outros], não com palavras ensinadas pela 
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sabedoria humana [não segundo a interpretação, através de estudos 
ou pelo raciocínio humano], mas com palavras ensinadas pelo espírito, 
combinando [do grego = comparando] verdades espirituais com o que é 
espiritual. Mas o homem natural [a natureza humana, que é o núcleo 
do raciocínio humano] não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus, 
pois lhe são loucura; e não é capaz de entendê-las, porque elas [só] são 
discernidas espiritualmente.” (Versículos 12-14).

Volvendo a minha historia 
Essas coisas que eu agora podia “ver”, me foram dadas no começo 
do verão de 1969, quando eu fiz 20 anos. As coisas que eu continuei 
lendo me deram uma convicção mais profunda de algo que eu sabia 
que eu queria experimentar. Eu sabia que esta era a maneira correta 
de viver, que era a única e verdadeira maneira que o ser humano 
deveria estar vivendo. Minha maneira de pensar sobre muitas coisas 
começou a mudar. Especialmente depois que eu fui batizado e recebi a 
promessa de Deus de que desse momento em adiante Seu espírito ia a 
viver dentro de mim, dentro de minha mente, de maneira permanente, 
para realizar uma nova criação em mim.

Muitos vão experimentar essas coisas que eu experimentei. Quando 
Deus da a uma pessoa a oportunidade de “ver” a verdade pela primeira 
vez na vida, essa pessoa tem que se enfrentar a muitos desafios e fazer 
algumas escolhas. Isso não é fácil. Não tem que ser fácil. O fato é que a 
natureza humana se resiste a Deus. E isto não é algo fácil de entender, 
e muito menos de começar a mudar. No entanto, essa é a escolha que 
cada pessoa deve fazer quando Deus começa a atrair uma pessoa a 
verdade e a revelar a verdade a quem nunca a conheceu.

E os que seguem enfrente e escolhem o caminho de Deus vão 
experimentar muitas coisas que eu também experimentei anos atrás.

Uma das primeiras coisas que começaram a mudar em minha 
mente foi a compreensão de que eu precisava, e queria, começar a 
honrar os Dias Sagrados anuais de Deus e o Sabbath semanal. Eu 
então decidi que nunca mais ia a trabalhar nos Sabbaths de Deus, 
tanto nos Sabbaths semanais como nos Sabbaths anuais, porque isto 
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é o que Ele nos ordena. E essa decisão abriu as portas para que Deus 
começasse a me revelar mais sobre Seu caminho de vida.

Uma das razões para que eu tenha mencionado que queria ser 
piloto da Força Aérea, para matar tantos soldados inimigos quanto 
me fosse possível, é a drástica mudança que aconteceu comigo depois 
que Deus me chamou.

Minha maneira de pensar sobre a guerra, meu desejo de matar, 
tudo isso mudou e muito rapidamente. Eu passei de querer matar o 
maior número de Vietcongs e de vietnamitas possível a estar total-
mente contra os militares. Isso significa ir de um extremo a outro, de 
uma maneira de pensar a outra; algo que muitos consideram como 
covardia, embora isto esteja muito longe de ser covardia.

Alguns podem pensar que essa mudança na minha maneira de 
pensar sobre a guerra e os militares ocorreu por causa da morte do 
meu amigo. Mas esse não foi o caso, porque depois que ele morreu 
meu desejo de ser piloto para poder matar aos inimigos, os que eu 
considerava responsáveis pela morte de meu amigo, cresceu ainda 
mais. Foi Deus quem mudou minha maneira de pensar, pelo poder 
do Seu espírito santo. Se Deus não tivesse feito isso minha maneira 
de pensar teria permanecido igual.

A guerra é o meio que o mundo tem, o único meio que tem os 
sistemas dos seres humanos para tentar controlar as pessoas e à 
nações que querem conquistar e destruir a outras nações. Como 
Hitler com a durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, muitas 
guerras são simplesmente uma tentativa de exercer mais controle 
sobre outras nações por razoes egoístas, e muitas vezes por razões 
económicas. A Guerra do Vietnã foi uma guerra sem sentido, que 
não serviu para nada.

Mas não se engane, porque a pesar de que o que eu estou dizendo 
aqui sobre as guerras e os militares não tem a intenção de ofender 
aos que não conhecem o plano de Deus, que não estão vivendo de 
acordo com o caminho de vida de Deus, como todos deveriam viver, 
porque no plano físico, muitos se alistam no exercito e se sacrificam, 
são heróis, demostram uma incrível coragem e outros atributos de 
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caráter que são nobres, todas essas coisas são inúteis no mundo em 
que vivemos.

As guerras no Iraque, no Afeganistão e em todo o Oriente Médio 
são inúteis. Não há nenhuma maneira de garantir a paz para os que 
vivem lá. Eles pensam de uma maneira muito diferente que os ameri-
canos e os europeus; bastante diferente. E parece que as pessoas não 
podem compreender algo tão simples: não se pode “levar” a paz ou 
“garantir” a paz a quem não quer paz.

De acordo com as estimativas da ONU no final de 2014 umas 59,5 
milhões de pessoas no mundo inteiro tiveram que emigrar por causa 
dos conflitos e das guerras. Desse total a guerra civil na Síria levou 
fez com que 11,6 milhões de pessoas tivessem que emigrar até agora. 
Os refugiados sírios já são mais de 3,9 milhões. E Afeganistão está 
em segundo lugar, com 2,6 milhões de refugiados. Esse mundo está 
realmente doente.

As pessoas romantizarão o serviço militar, até mesmo nos 
brinquedos e nos jogos de vídeo. E algumas pessoas se aproveitam 
desse sentimento de patriotismo; políticos que brincam com a vida das 
pessoas de uma maneira realmente deplorável. Mas a triste verdade de 
isto pode ser vista na forma como os militares são descartados depois 
de terminar o serviço militar. Muitos são totalmente esquecidos. 
O acompanhamento médico e os cuidados aos veteranos é algo 
vergonhoso, algo condenável. São muitos os que acabam sofrendo 
problemas mentais e psicológicos durante o resto de suas vidas. 
E são muitos mais os que acabam sem um teto e que também são 
esquecidos.

Isto sem falar dos que morrem, dos que ficam aleijados e incapa-
citados para o resto de suas vidas, dos lares desfeitos, das crianças 
órfãs de pai ou de mãe, das viúvas ou dos viúvos, e de tantas cosias 
mais que abarcam o horrível e hediondo preço das guerras. Criaram 
as guerras dos últimos 70 anos um mundo melhor ou só agravaram 
os problemas já existentes? Se tais guerras são verdadeiramente por 
motivos nobres, onde está a honra devida a aqueles que têm combatido 
nelas? Em vez disso, eles são rapidamente esquecidos.
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Deus me mostrou a inutilidade, a arrogância, a destruição, a 
politicagem e a manipulação, e também a maldade que há por detrás 
das guerras. Mas felizmente, depois da próxima guerra, a Terceira 
Guerra Mundial, Deus vai impedir que os seres humanos comecem 
quaisquer guerras sem sentido, porque essa vai ser a última. Deus 
NÃO PERMITIRÁ MAIS GUERRAS! Os próximos 1.100 anos serão 
anos de paz; de verdadeira paz e não a paz dos seres humanos.

Todas essas coisas, que estavam começando a mudar rapidamente 
para mim porque Deus me estava chamando, foram apenas o começo 
de uma longa jornada, de um processo pelo qual Deus tem trabalhado 
para criar uma mente diferente dentro de mim. Uma mente que está 
sendo continuamente levada a uma maior unidade com Ele e com 
Seus caminhos Eu, e outros como eu, não somos perfeitos. De modo 
algum. Mas muitas e incríveis mudanças aconteceram na maneira 
em que pensamos.

Os Ministros e a Igreja
Como disse no começo deste capítulo, eu não gosto de chamar a aten-
ção sobre a minha pessoa mesmo, e por isso eu geralmente evito falar 
sobre mim. No entanto, por causa da obra que Deus me delegou, eu 
tenho que falar das coisas que Deus e Cristo fizeram na minha vida, 
e também das coisas que Eles estão fazendo agora.

Além de chamar as pessoas a participar dessa nova criação, que 
é algo espiritual e que pode levar a essas pessoas a nascer como seres 
espirituais, Deus também chama a alguns para ser Seus ministros, para 
servir àqueles a quem Ele chama. Em 1981 eu fui consagrado ministro 
na Igreja de Deus. Naquela época o Sr. Herbert W. Armstrong era o 
líder terrenal da Igreja de Deus, debaixo da autoridade do Cabeça da 
Igreja, que é Jesus Cristo. O Sr. Herbert W. Armstrong era um apóstolo.

Mas, o que é um apóstolo? Isso é algo que precisa ser explicado, 
porque é o que vai mostrar às pessoas, de uma maneira bem clara, 
a identidade da Igreja de Deus. Você acha que é possível que exista 
apenas uma Igreja que seja de Deus? Você precisa responder essa 
pergunta com toda sinceridade.
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Você provavelmente nunca ouviu falar de apóstolos, exceto dos 
doze primeiros apóstolos, os que fundaram a Igreja de Deus no ano 
31 d.C. O mundo perdeu a compreensão sobre isto; até mesmo a com-
preensão das coisas mais simples sobre este assunto.

Existem diferentes funções dentro da estrutura do ministério 
da Igreja de Deus. Apóstolo é a mais alta. Em 1 Coríntios 12:28 Paulo 
descreve a ordem dos funções dentro do ministério: “Em primeiro 
lugar vem os apóstolos, em segundo os profetas, e em terceiro os 
mestres”. E em Efésios 4 Paulo descrê isso em uma ordem um pouco 
diferente: “Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres”. Na 
realidade todos são mestres, mas os que são mencionados especifica-
mente como mestres estão organizados de forma diferente, de acordo 
com as necessidades da Igreja, de acordo com as suas tarefas ou com 
o lugar onde trabalham.

Você talvez já tenha ouvido falar de pastores ou evangelistas, como 
eles usam no cristianismo tradicional. E, embora muito poucos ainda 
o usam, também estão os profetas. No entanto, ninguém mais usa o 
termo apóstolo, somente a Igreja de Deus.

A maioria das pessoas está familiarizada com termos como pastor, 
pregador, padre, reverendo, etc. Geralmente estes termos são usados 
como títulos. Por exemplo, Reverendo fulano de tal, Padre fulano de tal, 
ou Pastor fulano de tal. No entanto, o Novo Testamento não menciona 
uma estrutura que inclui funções como reverendo ou o padre, como se 
usa no cristianismo tradicional. E no Novo Testamente isso nunca é 
usado como título. As funções que Paulo menciona em Efésios e em 1 
Coríntios, são simplesmente descrições do trabalho dessas pessoas. 
Não são títulos. E nunca foram aceitos como tal pela Igreja de Deus 
durante toda sua história.

É interessante observar o que Jesus Cristo disse sobre o uso 
de tais títulos para se dirigir a alguém: “Mas vocês não devem ser 
chamados ‘rabis’, porque um só é o Mestre de vocês, e todos vocês são 
irmãos. [Espiritualmente, cada membro do corpo de Cristo, a Igreja]. 
A ninguém na terra chamem ‘pai’, porque vocês só têm um Pai, aquele 
que está nos céus.” (Mateus 23:8-9). 
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Em outras palavras, ninguém deveria usar um título religioso 
como rabino, padre ou reverendo diante de seu nome, nem ser tratado 
como tal. Ninguém é Pai, e ninguém Reverendo.

Isso deveria fazer você começar a questionar algumas crenças 
e práticas religiosas que estão claramente em contra da instrução 
de Cristo. Por quê isto é assim? Será que o que Cristo disse não 
tem importância? É importante para Deus se escutamos ou não as 
instruções do Seu Filho e se fazemos ou não o que ele nos disse?

Você precisa começar a se fazer essas perguntas porque isto pode 
lhe levar a começar a entender onde Deus está trabalhando e com 
quem Ele está trabalhando agora. E chegado a esse ponto eu quero 
lhe mostrar outra característica importante, que é também um sinal 
de identificação daqueles a quem Deus convidou (chamou) a um 
relacionamento com Ele, para ser uma nova criação.

Em sua oração na noite do Pessach, pouco antes de ser traído, 
preso, açoitado e morto pelos judeus daquela época e pelo governo 
daquela região, Jesus Cristo disse algo muito importante a seu Pai. 

“Pai santo, guarda em Teu nome àqueles que me deste, para que 
sejam um, assim como nós”. (João 17:11).

E isto é exatamente o que Deus tem feito. Deus tem guardado a 
todos os que Ele deu a Jesus Cristo desde então em Seu nome, a Igreja 
de Deus. Observe que o nome que foi usado para descrever àqueles a 
quem Deus chamou e entregou aos cuidados de Jesus Cristo:

“Pedro, pois, era guardado na prisão; mas a Igreja de Deus fazia 
contínua oração por ele a Deus.” (Atos 12: 5).

“Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e 
o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto...” (1 Coríntios 
1:1-2). Paulo não era um dos doze primeiros apóstolos. Ele foi chamado 
depois como apóstolo para os gentios daquela época.

Os que Deus chama são guardados em Seu nome, a Igreja de Deus! 
Essa Igreja não se chama igreja de Lutero ou igreja de Wesley. Não 
leva o nome de nenhuma doutrina como os adventistas do sétimo dia, 
os batistas, ou as testemunhas de Jeová. A Bíblia nunca se refere a ela 
como a igreja católica, a igreja metodista, a igreja de Cristo, a igreja 
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episcopal, a igreja dos santos dos últimos dias, ou qualquer outro dos 
milhares de nomes que essas organizações usam para se identificar 
ou para identificar suas crenças.

Mas, o que importa tudo isso? Por quê isso é importante? Porque 
isso pode ser um grande espelho no qual você está olhando neste 
momento. E agora você tem que decidir se acredita ou não que isso é 
importante para Deus e para você.

O Pessach do ano 31 d.C.
Desde o principio só existe uma verdadeira Igreja. Tudo começou no 
dia de Pentecostes do ano 31 d.C. Desde então esta Igreja não somente 
tem mantido o nome que Deus lhe deu, a Igreja de Deus, mas também 
mantém o conhecimento da verdade sobre a morte e a ressurreição 
de Cristo. As outras igrejas, que se dizem cristãs mas que só foram 
fundadas séculos depois de Cristo, não sabem a verdade sobre o que 
Jesus Cristo cumpriu e sobre como ele cumpriu tudo isso com a sua 
morte. É importante entender o que aconteceu no Pessach do ano 
31 d.C., e que resultou na fundação da Igreja no dia de Pentecostes 
daquele ano.

No ano 31 d.C., depois que Jesus Cristo cumpriu seu papel como o 
sacrifício do Pessach ao morrer por toda a humanidade naquele mesmo 
dia (no dia do Pessach), ele foi colocado no coração da terra, em um 
túmulo, justo antes do pôr do sol do 4º dia da semana (a quarta-feira). 
Jesus Cristo disse que o ÚNICO SINAL que ele daria ao mundo de que 
ele era o profetizado Messias era que ele estaria no coração da terra 
por três dias e três noites. Ele disse que estaria ali o mesmo tempo 
que Jonas esteve nas entranhas do grande peixe.

Este é outro exemplo da total ignorância dos seguidores do cris-
tianismo tradicional, que ensinam que Jesus Cristo morreu numa 
sexta-feira à tarde, foi colocado no túmulo justo antes do pôr do 
sol, e foi ressuscitado num domingo de manhã. Isso é uma mentira! 
Faça as contas. Mesmo se você conta todo o dia da sexta-feira como 
o primeiro dia, embora Cristo tenha sido colocado no túmulo apenas 
alguns minutos antes do pôr do sol, e depois adiciona a isso todo o dia 
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do sábado, o resultado disto são dois dias e não três, como Cristo disse. 
E os eruditos da Bíblia não são tão doutos ou sábios na sua maneira 
de abordar estas discrepâncias!

Esses estudiosos sugerem que você pode considerar o período 
de tempo entre os poucos minutos antes do pôr do sol da sexta-feira, 
todo o dia do sábado, e depois os primeiros momentos da manhã do 
domingo como sendo três dias. Isso é uma proeza matemática! Mas 
nem por isso é a verdade, isso não foi o que aconteceu. Claro que eles 
têm um problema quando contam a noite da sexta-feira e a noite do 
sábado por isso são somente duas noites. Como podem eles justificar 
isso e dizer que isto cumpre o que Cristo disse quando afirmou que 
ele estaria no coração da terra por três dias e três noites?

E como não temos espaço para explicar isso detalhadamente no 
presente livro, eu simplesmente vou dar uma versão resumida do que 
na verdade aconteceu quando Cristo morreu.

Em primeiro lugar, seria bom explicar que os judeus daquele 
tempo guardavam o Sabbath semanal de Deus no 7º dia da semana 
(no sábado) e que eles também guardavam todos os Dias Sagrados 
anuais, os Sabbaths anuais. Porque temos o Sabbath “semanal” no 7º 
dia (no sábado) e 7 Sabbaths “anuais” (Dias Sagrados ) durante o ano.

Eles não trabalhavam nesse Sabbaths. E eles guardavam esse dias 
de um pôr do sol a outro. Durante séculos o tempo se contava desta 
maneira, um dia começava no pôr do sol e terminava no pôr do sol 
no dia seguinte. Mas hoje em dia isso é diferente, porque as pessoas 
contam o dia começando às 12:00 da noite. Por exemplo, o Sabbath 
semanal começa no pôr do sol do 6º dia da semana (a sexta-feira) e 
termina no pôr do sol do 7º dia da semana (o sábado).

 É muito importante, e necessário, entender que para naquela 
época um “dia” era contado de um pôr do sol a outro, porque isso nos 
mostra a importância do momento dos acontecimentos que ocorreram 
quando Jesus Cristo morreu. Também tenho que dizer que o Pessach, 
que começou no pôr do sol daquele dia, é um dia solene instituído por 
Deus mas não é uma santa convocação, não é um Dia Sagrado, não um 
Sabbath anual. E portanto eles podiam trabalhar nesse dia.
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Voltemos aos acontecimentos que sucederam quando Cristo 
morreu.

Naquele ano, no ano 31 d.C., o Pessach começou no pôr do sol do 
3º dia da semana (na terça-feira, no começo do 4º dia da semana). 
Jesus Cristo foi preso e julgado na noite do Pessach, no 4º dia da 
semana. Depois ele foi açoitado tão severamente que a Bíblia diz 
que ele ficou irreconhecível. Os judeus tramaram para que ele fosse 
sentenciado à morte da única maneira que eles podiam fazer isso: 
ameaçando a Poncio Pilatos, que era o prefeito (governador) da 
Judéia naquela época, dizendo que Jesus havia afirmado ser um rei. 
Pilatos queria soltar a Jesus, mas desistiu de fazer isso por causa da 
ameaça dos judeus.

“Desde então, Pilatos procurava soltá-lo [a Jesus Cristo]; mas os 
judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo do César! Qualquer 
que se faz rei é contra o César!” (João 19:12).

Jesus Cristo morreu no final da tarde do 4º dia da semana (a 
quarta-feira), justo antes do pôr do sol. Outro mito que o cristianismo 
tradicional divulgou é que Cristo morreu pregado em uma cruz. Ele 
não morreu dessa maneira! A palavra grega que foi usada na Bíblia, e 
que eles traduziram como “cruz”, não significa “cruz” mas significa 
“estaca” ou “madeiro”. E isto é muito importante para entender os 
acontecimentos relacionados com a morte de Jesus Cristo.

No final do 4º dia (a quarta-feira), durante a parte diurna do Pes-
sach, quando o sol se pôs, começava um dos Dias Sagrados anuais (o 
primeiro Dia dos Pães Ázimos). E como um Sabbath anual ia começar 
naquele dia, logo após o Pessach ao entardecer, os judeus queriam 
descer os corpos dos madeiros e enterrá-los para assim não ter que 
trabalhar durante o Sabbath anual.

João escreveu, no livro de Joao, que no meio da tarde nesse dia 
do Pessach um soldado foi e perfurou Jesus Cristo com uma lança, 
e da ferida saiu água e sangue. Jesus morreu nesse momento e seu 
sangue foi derramado. Isso também foi um cumprimento profético, 
porque o sangue dos cordeiros que eram sacrificados no Pessach 
tinha que ser derramado. E Cristo então cumpriu de uma vez por 
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todas essa observância, tornando-se o sacrifício do Pessach por toda 
a humanidade ao derramar seu sangue.

E como um Sabbath anual ia começar depois do pôr do sol, e os 
judeus queriam descer os corpos do madeiro para ser enterrados, os 
soldados foram para quebrar as pernas dos ladrões e as de Cristo. Você 
pode ler a narração deste acontecimento nos evangelhos de Mateus, 
Marcos, Lucas e João. Os soldados quebraram as pernas dos dois la-
drões, mas quando eles foram quebrar as pernas de Cristo eles ficaram 
surpreendidos porque ele já estava morto. E por isso eles então não 
lhe quebraram as pernas. E isto foi o cumprimento de outra profecia, 
que diz que nenhum dos ossos do corpo de Cristo seria quebrado.

Mas por quê os soldados quebraram as pernas dos ladrões? O que 
tem isso que ver com o fato de que eles queriam descer os corpos e 
enterrá-los antes do anoitecer?

Isso é porque quando o corpo de uma está numa determinada 
posição, essa pessoa morre muito mais rápido depois que suas pernas 
são quebradas. Se os ladrões tivessem sido pendurados em uma cruz, 
com os braços abertos, nada teria acontecido com eles quando suas 
pernas foram quebradas. Eles teriam continuado vivos e morreriam 
por falta de comida e de água. Eles não teriam morrido tão depressa 
depois de apenas meio dia.

Antes de explicar isto, faça você mesmo uma prova esticando seus 
braços como se estivesse pregado numa cruz, e pensa no efeito que isso 
pode ter sobre o corpo humano se suas pernas estivessem quebradas. 
Se você estivesse pendurado com seus braços abertos de lado a lado, 
faria isso alguma diferença para alguma função do seu corpo? Não.

Agora, coloque seus braços sobre sua cabeça, com as mãos sobre-
postas, e imagina que um prego está transpassando ambas as mãos. 
Você percebe alguma diferença comparado com a posição que estava 
antes? Agora imagine que todo o peso do seu corpo está puxando você 
para baixo. Quando alguém está pregado numa estaca dessa maneira, 
com um prego transpassando suas mãos e os seus pés, o que você acha 
que acontece com seu corpo se suas pernas são quebradas?
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A resposta é que então essa pessoa já não pode respirar. Ela se asfi-
xia. Antes que suas pernas fossem quebradas ela podia usar as pernas 
para empurrar seu corpo para cima, e assim continuar respirando. 
Mas se suas pernas são quebradas ela já não pode fazer isso vai se 
asfixiar. E foi por isso que os soldados quebraram as pernas dos dois 
ladrões, para que eles morressem mais depressa, antes de anoitecer. 
E eles não quebraram as pernas de Cristo porque ele já estava morto.

No entanto, os seguidores do cristianismo tradicional insistem em 
dizer que Cristo morreu pregado em uma cruz. E mais adiante vou 
explicar porquê eles deturparam os fatos dizendo que Cristo morreu 
pregado em uma cruz. E também vou explicar porquê eles seguiram 
com essa mentira.

O Sepultamento e a Ressurreição de Cristo
Como eu já disse antes, Cristo morreu no final da tarde do 4º dia da 
semana (a quarta-feira), antes do pôr do sol. Seu corpo foi baixado do 
madeiro e colocado em uma sepultura, propriedade de um homem 
rico. E assim que ele foi colocado no túmulo, o sol se pôs e começaram 
as celebrações de um dos Dias Sagrados anuais, o primeiro dos Dias 
dos Pães Ázimos, um Sabbath anual.

Cristo ia permanecer no túmulo por exatamente três dias e três 
noites. E nenhum desses dias pode ter sido somente uma parte de um 
dia ou de uma noite, porque Cristo disse que ele ia permanecer no 
coração da terra o mesmo espaço de tempo que Jonas permaneceu nas 
entranhas do grande peixe. O idioma hebraico é muito mais específico 
quando se refere a esse acontecimento, porque diz que esse espaço de 
tempo – que tem que ser exatamente 72 horas – são três dias inteiros 
e três noites inteiras.

E o mais incrível em tudo isso é que este ia ser O ÚNICO SINAL 
que Jesus iria dar de que ele é o Messias, o Cristo. E de acordo com os 
seguidores do cristianismo tradicional, que ensinam que ele morreu 
na sexta-feira e ressuscitou no domingo de manhã, Jesus não pode 
ser o Cristo. Então, a quem eles adoram?
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Que coisa horrível é a doutrina que eles ensinam sobre esses acon-
tecimentos! E eles fazem isso por pura ignorância no que se refere aos 
Dias Sagrados anuais, por não saber que o povo de Israel observava 
esses dias. Se eles observassem estes dias solenes como Deus ordena, 
porque observar esses dias é um mandamento perpétuo de Deus, eles 
não seriam ignorantes sobre o que realmente aconteceu.

E agora eu vou lhe contar como tudo aconteceu:
Jesus foi colocado no túmulo pouco antes do pôr do sol no 4º dia 

da semana (na quarta-feira). As mulheres não tiveram tempo para 
comprar as ervas aromáticas e os unguentos, que de acordo com os 
costumes da época eles usavam nos enterros, antes que Jesus fosse 
colocado no túmulo. E por causa de suas crenças e em obediência ao 
Sabbath anual, elas não foram comprar essas coisas no 5º dia da semana 
(na quinta-feira) para preparar o corpo de Jesus. Elas não fizessem 
isso naquele mesmo dia porque não podiam trabalhar, e muito menos 
comprar ou vender no dia do Sabbath. E por isso elas esperaram até o 
6º dia da semana (a sexta-feira) e foram comprar essas coisas e durante 
o resto do dia estiveram preparando tudo.

Quando os seguidores do cristianismo tradicional leem isto eles se 
confundem facilmente com a sequência dos acontecimentos, porque 
quando a Bíblia menciona um determinado Sabbath, eles supõem que 
se trata do Sabbath semanal no 7º dia. (Que para nós é o sábado. E 
sempre começamos a observar esse dia no pôr do sol da sexta-feira). 
No entanto, também naquela semana também havia um Sabbath 
anual, mas eles não entendem isso porque nunca aprenderam sobre 
Dias Sagrados de Deus ou sobre o mandamento de Deus que diz que 
devemos guardar esses Dias Sagrados. E assim eles simplesmente 
chegam a conclusão de tudo isso aconteceu numa sexta-feira. E isso 
não lógica. E não me admira, porque quando leem sobre esses acon-
tecimentos eles para eles tudo isso é somente uma estória, e eles não 
prestam atenção nos detalhes e nos fatos reais. Isso nem sequer passa 
pela sua mente. 

E naquele sexto dia da semana (a sexta-feira), durante o horário 
comercial normal, as mulheres foram comprar as coisas que elas 
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necessitavam. E quando o sol se pôs no 6º dia da semana, começou o 
7º dia, que é o Sabbath semanal (no sábado). E como elas não podiam 
trabalhar no Sabbath elas não foram ao túmulo aquele dia para ter-
minar de preparar o corpo de Jesus. Ao invés disso elas esperaram 
para ir ao túmulo no começo do primeiro dia da semana (no domingo). 
Algumas delas foram bem cedo naquela manhã, pouco antes do nascer 
do sol, para terminar de preparar o corpo de Jesus. Mas quando elas 
chegaram ali elas descobriram que Jesus Cristo já não estava. E então 
dois anjos lhes disseram que ele já tinha sido ressuscitado.

E aqui é onde os seguidores do cristianismo tradicional costumam 
mudar de assunto quando alguém questiona isto. Porque isso é algo 
que foi planejado com o intuito de enganar as pessoas. E vou explicar 
isto mais adiante. Eles ocultaram a verdade sobre o que aconteceu 
realmente. Eles teceram uma teia de mentiras ao redor disso, distor-
cendo e deturpando totalmente a sequencia dos acontecimentos. E 
eles fizeram tudo isso de propósito!

Eles ensinam que Jesus Cristo foi ressuscitado num domingo de 
manhã, mas os anjos disseram ás mulheres que ele já tinha sido res-
suscitado, que ele já não estava ali. Os anjos não disseram as mulheres 
que Jesus tinha sido ressuscitado naquela manhã, pouco antes que elas 
chegassem. Mas esta é a mentira, o engano que tem sido propagado 
pelos seguidores do cristianismo tradicional.

Pense em quando foi que Jesus Cristo foi colocado no túmulo. Se 
você acredita nas palavras de Jesus, se acredita que ele foi o sacrifício 
do Pessach por toda a humanidade, que ele é o Messias, o Cristo, então 
não deveria ser difícil para você entender quando foi realmente que 
ele foi ressuscitado. Vou repetir a sequencia dos acontecimentos: Na 
tarde no 4º dia, pouco antes do pôr do sol, eles baixaram seu corpo 
do madeiro e o colocaram no túmulo. E se contamos três dias a partir 
desse momento, isto é, depois de três dias e três noites completos, 
chegamos ao 7º dia da semana, pouco antes do pôr do sol.

Tudo começou no 4º dia (na quarta-feira), pouco antes do pôr do 
sol. E se partimos desse ponto e contamos até o 5º dia, pouco antes 
do pôr do sol, temos o 1º dia completo. E depois do 6º dia, justo antes 
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do pôr do sol, temos o 2º dia completo. E no 7º dia, justo antes do pôr 
do sol, temos o 3º dia completo.

Isso somam três dias completos, tal como Jesus disse. Jesus foi 
ressuscitado pouco antes do pôr do sol no 7º dia da semana, que é o 
Sabbath semanal de Deus. Ele foi ressuscitado pouco antes do pôr do 
sol, quando uma nova semana, o primeiro dia da semana (domingo), 
estava prestes a começar. E isso de que ele foi ressuscitado num domin-
go de manhã é uma mentira. Ele não foi ressuscitado num domingo. 
De modo algum. Ele foi ressuscitado no final de um Sabbath semanal, 
porque foi ressuscitado antes do pôr do sol no 7º dia da semana.

A Única e Verdadeira Igreja de Deus
Depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele disse as primeiras pessoas 
com quem ele falou naquela manhã do primeiro dia da semana que 
elas não o tocassem porque ele ainda não tinha subido ao Pai. Ele ainda 
não tinha subido ao trono de Deus para ser aceito por Ele, já que este 
era um requisito que tinha que ser cumprido, de acordo com a lei. O 
requisito que Cristo teve que cumprir era outra observância que é 
descrita na Bíblia como a oferenda do molho movido, uma oferenda 
dos primeiros grãos da colheita que eram juntados em um molho e 
esse molho era movido diante de Deus. Essa oferenda era sempre 
era movida diante de Deus na manhã do 1º dia da semana durante a 
temporada anual dos Dias Sagrados dos Pães Ázimos.

Como eu já disse antes, o 1º Dia Sagrado anual é o 1º Dia dos Pães 
Ázimos. E sete dias depois é o 2º Dia Sagrado do ano, o último dia dos 
Dias dos Pães Ázimos. E cada ano eles tinham que oferecer a Deus 
um molho com as primícias de suas colheitas no 1º dia da semana (no 
domingo), durante a temporada dos Dias dos Pães Ázimos.

E mais tarde, nesse mesmo dia, que era quando eles costumavam 
fazer essa oferecida a Deus, Jesus Cristo cumpriu isto subindo ao 
trono de Deus para ser aceito por Ele. Isto ocorreu logo depois que 
os discípulos foram informados da ressurreição de Cristo, bem cedo 
de manhã naquele dia.
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Depois disto Cristo passou os seguintes 40 dias com eles, antes 
subir ao céu novamente, onde ele permaneceria durante os seguintes 
2.000 anos. Cristo então falou aos discípulos sobre os sinais que 
mostrariam à Igreja, e que a Igreja ia reconhecer, sobre as coisas que 
antecederiam sua segunda vinda. E a maior parte desses sinais já se 
cumpriu, e agora o momento da sua vinda está bem próximo. 

Mas desta vez Cristo não virá como veio da primeira vez, como 
o Cordeiro de Deus, humilde, submisso e disposto a morrer por toda 
a humanidade sem se resistir ou lutar. Deus diz que esta vez Cristo 
virá com muito poder, como um leão. E ele vai usar esse poder para 
assumir o controle de toda terra. Desta vez ele vai lutar e vai destruir 
àqueles que estão destruindo a terra, porque ele virá para estabelecer 
o Reino de Deus, o governo de Deus que governará esta terra durante 
os próximos 1.100 anos.

Antes de partir Jesus disse aos discípulos que eles esperassem em 
Jerusalém pela promessa de Deus, a promessa de que Ele derramaria 
Seu espírito santo sobre eles, e sobre todos os que Ele chamaria depois 
disso. Depois que Cristo se foi, 10 dias mais tarde, no 1º dia da semana, 
no Dia de Pentecostes, a Igreja foi fundada.

Deus deu os Dez Mandamentos aos israelitas em um Dia de Pente-
costes. E foi também em um Dia de Pentecostes Deus que começou a 
derramar o Seu espírito santo sobre os que seriam parte de Sua Igreja. 
O fato de que isso ocorrera precisamente no mesmo Dia Sagrado 
anual quando os Dez mandamentos foram dados significa que a única 
maneira que os seres humanos podem obedecer a Deus é através do 
Seu espírito santo, que trabalha para transformar a mente daqueles 
em quem esse poder obra.

Nós acreditávamos que Cristo ia voltar no Dia de Pentecostes 
do ano 2012. E ele vai regressar em um Dia de Pentecostes, no Dia 
de Pentecostes do ano 2019! Deus tem um importante propósito 
para o fato de que Cristo não voltasse então. E vou explicar isto com 
mais detalhes. Embora muitos se riem e fazem piadinhas sobre essa 
mudança, e usam isso para desacreditar tudo o que digo, a verdade é 
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que, com o tempo, quando as pessoas entendam por quê essa data foi 
mudada, elas ficaram de boca aberta.

Tudo o que aconteceu naquele Dia de Pentecostes no ano 31 
d.C. está relacionado ao começo da única e verdadeira Igreja de 
Deus. Mas, quem já ouviu falar dessa Igreja? A maioria das igrejas 
que levam esse nome não tem nada que ver com a verdadeira Igreja 
de Deus, porque elas seguem as falsas doutrinas que receberam de 
“outra” igreja.

A Igreja de Deus nunca foi bem recebida ou aceita. Como acon-
teceu como os antigos profetas de Deus, que também não foram bem 
recebidos pelo povo. Muitos deles foram mortos. Jesus Cristo explicou 
isto aos judeus, quando lhes disse que eles tinham matado aos antigos 
profetas. E os judeus da época também estavam decididos a matar a 
Cristo, o profeta mais importante que Deus já enviou.

Confusão – Surgem duas igrejas 
A maioria das pessoas pode entender facilmente os relatos da Bíblia 
sobre a Igreja que os apóstolos fundaram no ano 31 d.C. De todos os 
judeus que naquela época ouviram os ensinamentos de Cristo, não 
foram muitos os que continuaram seguindo esses ensinamentos depois 
que Cristo morreu. Os judeus daquela época, especialmente os líderes 
religiosos, dificultaram muito a vida dos seguidores de Cristo, porque 
eles pensavam que essa nova “seita” era uma grande ameaça para eles 
e para suas doutrinas. E da mesma maneira que eles usaram o governo 
romano para matar a Jesus Cristo, eles também perseguiram aos que 
continuaram seguindo seus ensinamentos, numa tentativa de acabar 
com eles também.

E dos poucos que continuaram seguindo os ensinamentos de Cristo 
através dos apóstolos, muitos foram perseguidos. Alguns foram presos 
e mortos, do mesmo modo que os antigos profetas. As coisas não eram 
nada fáceis para os que Deus chamava a Sua Igreja. A Igreja de Deus é 
descrita como uma Igreja que sempre seria pequena. E embora Deus 
chamou a muitos dos que viviam nas regiões que naquela época eram 
governadas pelos romanos, a Igreja nunca teve muitos membros. Na 
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maioria dos relatos se menciona que as pessoas se reuniam nas casas 
para observar o Sabbath.

Os líderes religiosos dos judeus e o governo romano estavam 
dispostos a destruir a Igreja de Deus. E eles então nomearam a Saulo 
como o responsável da perseguição dos membros da Igreja, e lhe 
deram autoridade para os perseguir e os matar. 

“E também Saulo consentiu na morte dele [de Estevão]. E fez-se, 
naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em 
Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, 
exceto os apóstolos.”(Atos 8:1).

“E Saulo assolava a Igreja, entrando nas casas e, arrastando homens 
e mulheres, os encerrava na prisão.” (versículo 3).

Um servo de Deus chamado Felipe estava entre os que tinham 
sido dispersados pela região de Samaria. Ele tinha ido à cidade de 
Samaria para pregar sobre Cristo, e muitos dos que creram nos seus 
ensinamentos foram batizados. E quando os apóstolos, que haviam 
permanecido em Jerusalém, ouviram isto eles enviaram a Pedro e a 
João para ajudar a Felipe.

E agora vou explicar um pouco sobre essa região de Samaria, 
porque isso pode ser de grande ajuda para que você possa entender 
melhor o assunto do que vou falar depois.

Samaria era uma região muito maior do que a região de Judá. 
Estava situada ao norte de Judá, e era o lugar onde o povo de Israel 
tinha vivido séculos atrás. Durante o reinado dos três primeiros reis 
de Israel, Saul, Davi e depois seu filho, Salomão, a nação de Israel era 
formada por doze tribos. E a palavra tribo é usada para descrever as 
famílias que foram crescendo com o tempo, os descendentes. Havia 
doze irmãos, e cada tribo, suas respectivas famílias, era chamada pelo 
seus nomes. Todos eles eram descendentes de Abraão. Tudo começou 
com Abraão, Isaque e Jacó. Mais tarde Deus mudou o nome de Jacó e 
lhe chamou Israel, e seus doze filhos receberam esse nome, como uma 
nação. Eles então ficaram conhecidos como as doze tribos de Israel. A 
descendência de cada um dos irmãos levava seu respectivo nome, e era 
uma das tribos. Por exemplo, havia a tribo de Dã, a tribo de Benjamin, 
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a tribo de Levi, etc. Quando eles foram escravos na terra do Egito 
essas tribos cresceram até se tornar uma grande nação. E essas doze 
tribos eram chamadas de Israel. Quando Deus chamou a Moises para 
tirar a Israel do Egito, essa nação tinha crescido tanto que contava 
milhões de pessoas. Foram muitos os que saíram do Egito no êxodo.

Depois de 40 anos vagando pelo deserto Deus os levou a terra 
prometida, onde eles continuaram crescendo até se tornar uma única 
nação, que estava sob a autoridade do seu primeiro rei, Saul. Depois de 
Saul, veio Davi como rei e logo seu filho Salomão. Quando o reinado 
de Salomão terminou houve um grande conflito para decidir quem 
deveria ser seu sucessor. E então o reino foi dividido e Judá se tornou 
uma nação independente, formada principalmente pelos judeus e pelos 
membros de algumas outras tribos que permaneceram com eles. No 
entanto, o resto das tribos de Israel, que na sua maioria viviam na 
região ao norte de Jerusalém, se rebelou contra o rei que governava 
desde Jerusalém e formou sua própria nação, conservando o nome 
de Israel. A nação que conservou o nome de Israel estava formada 
por membros das outras dez tribos, e por isso eles conservaram o 
nome de Israel.

Isto é um pouco confuso para muitos hoje em dia, porque quando 
as pessoas ouvem falar do nome Israel, elas pensam no país Israel 
dos dias de hoje, que é formado principalmente por judeus. Então as 
pessoas pensam que quando o Antigo Testamento fala sobre Israel 
que isto se refere ao povo judeu. Mas isso não é verdade. A primeira 
vez que a palavra judeu aparece na Bíblia é numa narração sobre uma 
guerra entre os judeus e Israel. E isso costuma confundir as pessoas.

Alguns séculos depois disso Israel foi invadido pelos assírios. E 
como era seu costume os assírios levaram outros povos conquistados 
para viver na região que antes era habitada pela nação de Israel. Eles 
eram os Samaritanos, que também tinham sido invadidos pelos assírios 
e levados para viver ali. Quando Israel foi invadido pelos assírios o 
povo foi levado as regiões da Europa Ocidental, onde eles perderam 
totalmente sua identidade. E até mesmo Judá (os judeus) começou a 
referir-se a eles como as 10 tribos perdidas de Israel.
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E até hoje as pessoas não sabem que estas 10 tribos são as nações 
modernas de grande parte da Europa Ocidental, incluindo as nações de 
língua inglesa, os Estados Unidos da América, Canadá, Nova Zelândia 
e Austrália. É também por isso que as pessoas não sabem quase nada 
sobre as profecias do tempo do fim, que falam especificamente das 
coisas que vão acontecer a estas 10 tribos. Isto é especialmente certo 
no que se refere aos descendentes de José, que são os habitantes 
dessas grandes nações de língua inglesa que acabamos de mencionar, 
e também do Reino Unido.

A nação de Judá estava formada principalmente pelos judeus (na 
sua maioria da tribo de Judá). Eles foram os que fundaram o país que 
hoje conhecemos como Israel.

E mais adiante você vai entender porquê esta breve história que 
eu estou contando aqui é tão importante. Mas naquele tempo Judá 
se converteu em uma nação independente ao sul de Samaria. Embora 
eles fossem apenas uma das doze tribos originais de Israel, Judá, e 
muitos membros da tribo de Levi e de Benjamim, seguiram adiante 
como uma nação independente, a nação de Judá. Na época de Cristo 
Israel já não existia como nação. E os que viviam na região onde os 
israelitas tinham vivido antes eram os samaritanos, a nação de Samaria. 

E foi a essa região, que antes se chamava Israel e que então era 
conhecida como Samaria, que muitos dos membros da Igreja fugiram 
quando o governo romano começou a persegui-los. Foi então que 
apareceu um homem chamado Simão, quem décadas depois se tornou 
o fundador de um enorme movimento que instituiu e difundiu uma 
incrível quantidade de falsas doutrinas, que pouco a pouco foram sendo 
adotadas pelo cristianismo tradicional. Este movimento acabaria por 
causar uma grande confusão em todo o mundo sobre os verdadeiros 
ensinamentos de Cristo. Este movimento começou com este indivíduo 
chamado Simão. Ele praticava a feitiçaria e o misticismo. Ele tinha 
seguidores por todas partes que viajava na região de Samaria, onde 
alcançou grande fama, reconhecimento, e também ganhou muito 
dinheiro enganando, seduzindo, manipulando e distraindo a atenção 
das pessoas.
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“Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante 
algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. 
Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, 
dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido 
como Grande Poder.” (Atos 8: 9-10).

Simão viajava por toda a região da Samaria e pelos arredores 
praticando a bruxaria. Ele era bastante respeitado e famoso. Ele se 
apresentava como uma importante figura religiosa, enganando a seu 
publico com suas práticas e estórias. Esse era seu meio de subsistência. 
E ele era bem sucedido.

Simão estava fascinado pelas histórias que Felipe contava e pelos 
milagres que Deus fazia através de Felipe e que ele tinha presenciado. 
Ele estava disposto até mesmo a ser batizado como todos os outros, e 
foi submerso em agua para receber o arrependimento. Mas a motivação 
de Simão era bem diferente.

Quando Pedro e João chegaram ali, Simão ficou ainda mais entu-
siasmado ao ver o que acontecia quando eles impunham as mãos sobre 
as pessoas e elas recebiam o espírito santo de Deus. Ele já tinha visto 
o suficiente como para entender que o que esses ministros estavam 
fazendo não era algo que se podia fazer pelo poder de nenhum homem.

Ele acreditava que eles tinham poderes de verdade e que eles 
poderiam passar esse poder a outros também. Os discípulos chama-
vam esse poder de espírito santo, e diziam que isso era algo que Deus 
lhes dava. E Simão queria esse poder, mas porque ele acreditava nos 
ensinamentos dos apóstolos sobre a morte e a ressurreição de Cristo, 
ou nas coisas que Cristo tinha ensinado a eles. Ele só queria esse poder 
para incorporar isto a suas práticas de feitiçaria.

Já fazia muito tempo que Simão estava involucrado com o misti-
cismo e estava debaixo da influência de poderes demoníacos. E como 
ele estava muito interessado em tais práticas malignas, ele se submetia 
a essas coisas de bom grado e esses seres podiam usar-lhe de uma 
forma que não podiam usar a outros.

E depois de ouvir tudo o que lhe interessava sobre o assunto, ele 
finalmente chegou a um ponto em que queria obter esses poderes a 
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toda custa, porque podia ver que esse poder era algo real. E ele então 
ofereceu dinheiro aos apóstolos em troca do poder do espírito santo. E 
quando foi severamente repreendido por isso pelos apóstolos ele se foi. 

Mas isso não impediu a Simão de incorporar muito do que ele 
tinha aprendido a seu repertorio. Ele continuou com suas viagens e 
até mesmo as expandiu. Só que agora, mais que nunca, ele fazia tudo 
isso como algo supostamente religioso.

Simão seguia usando seus “poderes místicos” como antes, mas ele 
então incorporou a isto alguns ensinamentos sobre Deus, sobre Cristo, 
e também muitas das histórias que ele tinha ouvido dos discípulos. 
Ele contava essas coisas como se fossem algo que ele próprio tivesse 
presenciado, como se ele fosse um dos que tinham estado seguindo a 
Jesus Cristo. As pessoas se sentiam mais atraídas por suas histórias do 
que pela verdade que os apóstolos ensinavam. Seus novos métodos e 
ensinamentos fizeram com que ele ganhasse ainda mais notoriedade, 
admiração, muito dinheiro e mais seguidores que antes.

Sua religião e crenças religiosas eram aceitas por muitas mais 
pessoas que os ensinamentos dos discípulos, porque ele combinava 
um pouco de verdade com suas antigas práticas e ensinamentos. Ele 
sempre se apresentava como uma figura religiosa, mostrando que 
tinha poder e que era uma pessoa muito importante. E antes ele fazia 
isso com os ensinamentos baseados no paganismo e no culto a Baal 
e a outros deuses, que eram bem conhecidos na região de Samaria. 
Mas agora ele combinava muitas das práticas e crenças pagãs com as 
histórias sobre Jesus Cristo e sobre o Deus dos hebreus.

E como ele viajava de uma região a outra, as pessoas que lhe 
seguiam, que tinham adotado suas práticas religiosas, ficavam sem 
seu líder durante sua ausência. E isto permitia que essas pessoas 
amoldassem as práticas religiosas que elas tinham aprendido com 
ele as práticas e ensinamentos de sua própria religião. Esses indiví-
duos sempre faziam isto por dinheiro, por influência política, e por 
notoriedade, já que muitos começaram a seguir estas idéias religiosas 
como uma espécie superstição, como sempre tinham feito com suas 
práticas pagãs. E como muitos deles já tinham suas crenças pagãs, eles 
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simplesmente acrescentaram a isso coisas sobre Jesus Cristo, alguns 
relatos dos apóstolos, fazendo com que tudo parecesse mais atraente 
e humanamente desejável, de uma maneira carnal e distorcida.

Essas práticas foram incorporadas aos cultos religiosos e à adoração 
a outros deuses, como Baal. Estes cultos consistiam de cerimônias 
pomposas, onde eles se vestiam com roupas coloridas e chamativas, 
e sempre com muitas relíquias religiosas e objetos que, segundo eles, 
possuíam poderes ocultos, como uma espécie de talismã que abria as 
portas, era a chave para que eles pudessem se comunicar com Deus, 
com Cristo, ou com algum “santo” que supostamente estava no céu. 
Algumas pessoas acreditavam que esses talismãs e objetos podiam 
lhes conceder algum favor, porque possuíam poderes especiais.

E essa pessoas começaram a denominar-se cristãos. E com o 
tempo, alguns até mesmo começaram a dizer que esse Simão era o 
principal apóstolo, que era Simão Pedro. Por volta de 150 d.C. haviam 
dois grupos diferentes que se denominavam cristãos. Embora apenas 
um deles conservava o nome da Igreja de Deus, e só um deles seguia 
os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos.

Esse movimento falso ensinava “sobre” Cristo” mas não ensinava o 
que Cristo ensinou sobre o que devemos crer, o que devemos obedecer 
e como devemos viver. Esse falso movimento seguiu desenvolvendo-se 
durante os seguintes 100 anos. E não demorou muito para que esse 
movimento começasse a ser reconhecido em todo o mundo, já que 
essas falsas doutrinas começaram a ser adotadas como a religião do 
estado, como a religião oficial do império.

Herbert W. Armstrong
No próximo capítulo eu vou explicar as principais falsas doutrinas 
que se converteram na religião oficial do estado naquela época. Mas 
agora tenho que explicar que existe somente uma Igreja que seguiu 
existindo desde que foi fundada no ano 31 d.C. Esta Igreja é a Igreja de 
Deus, a Igreja que Deus e Cristo têm guiado através de uma linhagem 
de apóstolos. Essa Igreja nunca deixou de existir, embora Satanás 
tenha tentado destruí-la muitas vezes.
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Eu comecei este capítulo contando como Deus me chamou, como 
Deus abriu minha mente para que eu pudesse compreender os ensi-
namentos do apóstolo que Ele tinha consagrado para Sua Igreja. E 
como já disse antes, esse apóstolo era o Sr. Herbert W. Armstrong. 
Embora muitas pessoas, em muitas partes do mundo, ouviram falar 
dele através da revista A Pura Verdade e dos programas de rádio e de 
televisão O Mundo de Amanhã, a maioria das pessoas nunca soube 
quem ele foi realmente. Ele era um apóstolo, mas os seguidores do 
cristianismo tradicional nunca lhe reconheceram como um apóstolo 
de Deus, como eles reconhecem os doze primeiros apóstolos.

A Igreja de Deus sempre foi relativamente pequena, especialmente 
quando comparada com as igrejas das outras religiões do mundo. Na 
época do Sr. Armstrong a Igreja cresceu até chegar a ter quase 130.000 
membros, incluindo as crianças. As igrejas do cristianismo tradicional, 
cujo número de seguidores em todo o mundo chegava a quase dois 
bilhões de pessoas naquele tempo, sempre odiaram a Igreja de Deus 
e tudo o que ela ensina.

Os ensinamentos da Igreja de Deus nunca foram muito popu-
lares. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas sempre odiou os 
verdadeiros ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo; e elas também 
odeiam a Igreja de Deus desde que essa igreja foi fundada no ano 31 
d.C. Uma grande parte desse ódio vai dirigido aos membros da Igreja, 
mas o foco principal desse ódio e amargura sempre foram os líderes 
da Igreja, porque eles sempre foram vistos como os responsáveis de 
que outros sigam o que eles ensinam.

Dos doze primeiros apóstolo se acredita que somente um deles 
viveu até chegar a uma idade avançada e morreu de morte natural: 
o apostolo João. Ele viveu até a idade de oitenta anos; talvez alguns 
anos mais, não sabemos com certeza. Ele escreveu um dos livros 
conhecidos como os quatro Evangelhos, o livro de João, e também 
as cartas de João 1,2 e 3.

Mas João também escreveu outro livro, sobre os acontecimentos 
do tempo do fim, quando a era do autogoverno do ser humano na Terra 
chegaria ao fim. Deus e Cristo deram a João a capacidade de ver coisas 
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que representam certos acontecimentos que foram profetizados para 
o futuro. E João então escreveu essas coisas no Livro de Apocalipse. 
Tudo o que está escrito no Livro de Apocalipse foi revelado a João 
durante o tempo que ele esteve preso na ilha Patmos por ordem do 
governo romano. João foi um apóstolo muito singular, porque foi o 
único dos primeiros apóstolos que também era um profeta.

E sobre os outros primeiros apóstolos, se acredita, com base nos 
escritos da época, que todos eles foram presos, e que alguns morreram 
por ordem do governo romano e dos judeus da época, como Jesus. 
Antes de Jesus João Batista tinha sido decapitado. E Estevão também 
foi morto logo depois que Igreja foi fundada.

Consta que Herodes matou a Tiago, o irmão de João, a espada. 
Paulo, o apóstolo dos gentios, foi espancado, apedrejado, preso e 
depois esteve em prisão domiciliar em Roma durante muito tempo 
antes de ser morto. E desde então as pessoas continuaram odiando a 
mensagem que os apóstolos de Deus lhes tem trazido e ensinado. E 
como resultado disso muitos outros líderes da Igreja de Deus foram 
presos e/ou assassinados.

Quando Deus me chamou o Sr. Armstrong era o apóstolo de 
Deus para a Igreja. O Sr. Armstrong morreu em janeiro de 1986, mas 
até os dias de hoje se pode encontra na Internet muitas coisas que 
foram escritas sobre ele, coisas que mostram o intenso ódio que as 
pessoas sentem por ele. E grande parte de tudo isso foi inventado, 
são distorções dos fatos ou simplesmente mentiras sobre ele e sobre 
sua vida. No entanto, é surpreendente que a maioria das pessoas que 
lêem tais coisas “prefiram” crer em tudo, ou pelo menos em parte, do 
que está escrito, pois sentem um preconceito contra ele unicamente 
por causa da doutrina que ele ensinou, das verdades de Deus, as quais 
eles rejeitam. Ou pelo menos algumas delas.

Muitas dessas pessoas que escreveram coisas sobre o Sr. Arms-
trong, coisas que agora estão circulando na Internet, eram antes 
eram membros da Igreja de Deus. Mas com o tempo essas pessoas se 
voltaram contra ele, como Deus e Cristo disseram que aconteceria. 
Estas mesmas pessoas tiveram a oportunidade, através de um convite 
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direto de Deus, de começar o processo da nova criação. Mas elas 
começaram a rejeitar o que Deus lhes estava oferecendo e ensinando. 
Elas se distanciaram da graça, do favor, que Deus tinha lhes mostrado.

Alguns chegaram tão longe na sua amargura e ódio que eles 
fizeram exatamente o que Lúcifer fez, e suas mentes agora estão ter-
minantemente definidas em contra de Deus. Deus não força ninguém 
a aceitar o Seu caminho de vida. Mesmo se depois de ter aceitado o 
convite de Deus uma pessoa se afasta de Deus, ela faz isso como uma 
questão de sua livre escolha. A criação de Deus dentro da mente do 
ser humano não pode ocorrer se uma pessoa não quer isso.

O Sr. Herbert W. Armstrong foi escolhido por Deus para ser 
um apóstolo para Sua Igreja e cumprir uma determinada profecia 
no tempo do fim. Essa profecia está relacionada com o que Cristo 
disse aos discípulos quando eles lhe perguntaram sobre os sinais 
que precederiam a sua vinda: “Dize-nos quando serão essas coisas e 
que sinal haverá da tua vinda [o sinal de sua vinda para reinar como 
o Messias] e do fim do mundo?” (Mateus 24:3). A palavra grega usada 
neste versículo significa “era”, e, neste contexto, se refere a “era” do 
autogoverno do ser humano. 

Os discípulos acreditavam que essas coisas seriam cumpridas na 
época que eles viviam e que Jesus Cristo ia assumir o governo desta 
terra. Eles não sabiam que Cristo primeiro seria morto, que ele seria 
ressuscitado como um ser espiritual, e que permaneceria no céu, ao 
lado de Deus, durante os seguintes quase 2.000 anos. E mesmo depois 
que Jesus morreu eles seguiam esperando que ele fosse voltar durante 
a época que eles viviam.

O Sr. Armstrong entendia um versículo muito específico da Bíblia 
que profeticamente fala sobre ele e sobre a comissão que Deus lhe 
tinha confiado. Ele falou muitas vezes a essa comissão e a esse versí-
culo, porque Deus lhe revelou que era ele quem ia cumprir isto. Ele 
tinha a mesma certeza de que esta era a comissão que Deus lhe havia 
confiado que a certeza que ele tinha sobre cada verdade que Deus lhe 
havia revelado. Ele sabia de onde tudo isso vinha, ele sabia que isso 
vinha de Deus.
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Como podia ele ter essa absoluta certeza sobre essas coisas? Pode 
que seja mais fácil para uma pessoa entender como os primeiros 
apóstolos podiam ter tanta certeza sobre o que eles ensinavam, por 
causa de tudo o que presenciaram e porque eles aprenderam tudo o 
que ensinavam pessoalmente do próprio Jesus Cristo. E até mesmo 
Paulo teve uma intensa experiência que o levou à conversão, depois 
de ficar cego e depois que Cristo falasse diretamente com ele; embora 
Cristo não estivesse ali, literalmente para fazer isso, mas no céu. 

Mas, e o Sr. Herbert W. Armstrong? Ele sabia tudo isso com absoluta 
certeza porque Deus pode se comunicar diretamente com a mente do 
ser humano; algo que já expliquei antes. As pessoas acreditam que 
Deus se comunica com Seus servos, para dar-lhes instruções, mos-
trar-lhes a direção a seguir ou para revelar Suas verdades, através de 
vozes que eles ouvem ou através de aparições de anjos ou do próprio 
Cristo. Mas tudo isso são expectativas da mente humana, que pensa 
nessas coisas como algo físico. Porém, essa não é necessariamente a 
maneira que Deus usa para trabalhar com Seus apóstolos e profetas.

É verdade, como está escrito no livro de Hebreus, que Deus falou 
aos profetas de muitas maneiras diferentes ao longo do tempo. Moisés 
ouviu a Deus falar com ele diretamente do meio de uma sarça ardente. 
Eu mencionei antes que Deus falou com Abraão aparecendo a Abraão 
em um corpo físico e conversando com diretamente com ele. Mas esse 
corpo não era Deus Todo-Poderoso. Era simplesmente um corpo físico, 
que Deus usou para se manifestar em forma humana e se comunicar 
com Abraão. Ou melhor dito, para que Abraão pudesse se comunicar 
com Ele.

Deus se manifestou a algumas pessoas através da figura de Mel-
quisedeque. A outros Ele enviou o arcanjo Miguel. A Bíblia diz que 
Deus usou até mesmo um burro para falar com um homem.

Porém, desde a época dos discípulos Deus se comunica diretamente 
com a mente das pessoas. Na Igreja, este é o meio que Deus usa para 
revelar Sua verdade e para dar entendimento espiritual àqueles a quem 
Ele chama. Mas com os apóstolos é mais do que isso, porque esta é a 
maneira que Deus usa para lhes dar instruções, para lhes mostrar a 
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direção a seguir ou simplesmente para lhes mostrar certas coisas que 
eles devem fazer; cosias que vão além da revelação da Sua Palavra, para 
que eles possam guiar a Igreja como Deus e Cristo os estão guiando.

Durante a sua vida o Sr. Herbert Armstrong passou por muitas 
experiências nas que Deus lhe comunicava Sua vontade sobre as 
coisas que Ele queria que o Sr. Armstrong fizesse. E assim foi com 
esse versículo. O Sr. Armstrong sabia que esse versículo fala sobre ele 
e sobre a comissão que Deus lhe confiou. E aqui está esse versículo, 
que ele tantas vezes citou como sua comissão:

“E a boa notícia sobre o Reino será anunciada no mundo inteiro como 
testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim.” (Mateus 24:14).

Vou falar um pouco mais sobre como o Sr. Armstrong anunciou o 
evangelho (as boas noticias) sobre o verdadeiro caminho de vida de 
Deus e sobre o Reino de Deus. Como eu já disse antes, isto foi feito de 
uma maneira muito poderosa através de revista e folhetos, que eram 
enviados gratuitamente a quantos os solicitassem, e através do rádio 
e da televisão. Mas Deus também abriu mais portas para que essa 
mensagem pudesse chegar a outras partes do mundo. Deus enviou 
o Sr. Armstrong para falar diretamente com os governantes deste 
mundo, que eram responsáveis pelos cidadãos de seus países perante 
Deus. Isso também foi uma parte do cumprimento de Mateus 24:14.

Você provavelmente nunca ouvir falar deste homem, a quem 
Deus e Cristo escolheram para fazer uma grande obra antes que os 
acontecimentos do tempo do fim começassem a ocorrer, antes que 
começasse a contagem regressiva para a vinda de Cristo. E desde que 
ele morreu muitas coisas que estão escritas no Livro do Apocalipse se 
cumpriram. Coisas que não eram visíveis para o mundo, mas que sim 
eram visíveis para a Igreja de Deus. E desde 2008 isto foi mudando, a 
medida que outros acontecimentos proféticos de natureza mais física 
começaram a ser cumpridos. Vou contar um pouco mais sobre o que 
Deus fez através de Seu apóstolo, a quem Ele chamou para cumprir 
esse versículo profético de Mateus 24:14.

Embora o Sr. Armstrong tenha sido recebido com honras e con-
decorações pelos líderes de várias nações, dos quais muitos sentiam 
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por ele um carinho especial, eles rejeitaram a mensagem que ele lhes 
levou sobre o Evangelho - sobre o Reino de Deus que está prestes a 
vir a esta Terra. 

Muito tempo atrás, o Sr. Armstrong recebeu uma condecoração 
única do rei Leopoldo III da Bélgica. Se trata de um relógio feito com 
uma bala de canhão que o pai do rei Leopoldo, o rei Alberto, trouxe 
de um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. O rei Alberto 
mandou fazer quatro relógios desta bala de canhão, desejando que 
esses relógios fossem entregues a quatro pessoas que, na opinião dele, 
tivessem contribuído significativamente a paz mundial. O rei nunca 
encontrou a quem dar o quarto relógio, e o passou para seu filho, 
que em 1970 decidiu dar esse relógio ao Sr. Armstrong. Hoje em dia 
poucos conhecem o nome de Herbert W. Armstrong, embora muitos 
governantes mundiais o tivessem em grande estima. É Deus quem dá 
graça a quem Ele quer, e Ele favoreceu o Sr. Armstrong aos olhos dos 
governantes deste mundo, que apesar de tudo rejeitaram a mensagem 
que ele lhes levou sobre o Reino de Deus que em breve virá.

O Sr. Armstrong era conhecido por muitos como “o embaixador 
sem pasta para a paz mundial”. Ele levou a mensagem do Evangelho 
ao Príncipe Makasa e a vários membros do parlamento japonês. O 
imperador Hirohito concedeu ao Sr. Herbert W. Armstrong a Ordem 
em segundo grau do Tesouro Sagrado, uma das maiores honras 
concedidas a alguém que não seja japonês. Durante mais de duas 
décadas sete primeiros-ministros japoneses consecutivos tiveram ao 
Sr. Armstrong como seu amigo e conselheiro pessoal. Alguns membros 
do parlamento japonês diziam que eles eram os filhos japoneses do 
Sr. Armstrong. No entanto, nenhum desses governantes aceitou a 
mensagem sobre o Reino de Deus. 

O Sr. Armstrong era muito amido do rei Hussein da Jordânia, do 
rei Bhumibol Adulyadej e da Rainha Sirikit da Tailândia e de alguns 
dos primeiros-ministros de Israel, incluindo a Golda Meir e a Mena-
chem Begin. Outros que o consideravam seu amigo pessoal foram o 
presidente egípcio, Anwar Sadat, o fundador e primeiro presidente 
do Quênia, Jomo Kenyatta, o imperador Haile Selassie da Etiópia, o 
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prefeito de Jerusalém, Teddy Kollek, e seu antigo amigo Nagendra 
Singh, um juiz do Tribunal Mundial em Haia, na Holanda.

O Sr. Armstrong também conheceu pessoalmente á governantes 
como a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, ao 
rei da Espanha, Juan Carlos, ao presidente egípcio, Hosni Mubarak, 
e a primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi. Mas nenhum desses 
governantes recebeu a mensagem que o Sr. Armstrong lhes levou 
sobre o Reino de Deus. 

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, condecorou o Sr. 
Armstrong com a Medalha Presidencial de Mérito por sua insuperá-
vel influência moral para convencer as pessoas a formar uma justa 
e pacífica ordem mundial. Ele também recebeu a condecoração de 
Comendador da Nossa Mai Nobre Ordem da Coroa da Tailândia. E ainda 
assim, nenhum desses governantes ou qualquer pessoa de seu povo, 
deu credito a mensagem que ele lhes levou sobre o Reino de Deus.

Outros governantes a quem o Sr. Armstrong pôde conhecer pes-
soalmente foram Salvador Allende, presidente do Chile, Suharto, 
presidente da Indonésia e Nguyen van Thieu, presidente do Vietnã 
do Sul. O Sr. Armstrong foi convidado para ir a Romênia pelo presi-
dente Nicolae Ceausescu. Ele também conheceu pessoalmente a Deng 
Ziaoping, da República Popular da China. Ele foi o primeiro líder 
cristão a visitar oficialmente aos líderes da China, embora isso não 
foi noticia em nenhum meio de comunicação da época. Durante essa 
visita, algo sem precedentes, o Sr. Armstrong falou a representantes 
de 76 países no Grande Salão do Povo, em Pequim, sobre o caminho 
para a verdadeira paz e sobre as razões pelas quais a humanidade não 
consegue alcançar a paz.

O Sr. Herbert W. Armstrong recebeu inúmeras outras condeco-
rações e honras, e visitou a muitos outros governantes deste mundo, 
mas passou totalmente despercebido para o mundo ocidental, a quem 
Deus o enviou a proclamar Sua mensagem. Também devo dizer aqui 
que o povo de uma determinada nação, a quem o Sr. Armstrong foi 
enviado, não reconheceu o Sr. Armstrong nem o recebeu. Essa nação é 
os Estados Unidos da América, que é o ponto central dos catastróficos 
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acontecimentos proféticos que acorrerão durante a última fase do 
tempo do fim. Antes que o tempo do fim começasse Deus cumpriu Sua 
promessa e fez desta nação a nação mais rica e poderosa que o mundo 
já viu. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão e que Ele cumpriu 
em um dos irmãos, em uma das tribos que eu mencionei antes. Porém, 
mesmo depois de receber todas estas bênçãos, eles rejeitaram àquele 
que Deus lhes enviou.

O Último Apóstolo
Depois que o Sr. Herbert W. Armstrong morreu, em 1986, durante 
algum tempo a Igreja ficou sem um apóstolo. A Igreja tinha um líder, 
um homem que Deus tinha colocado em uma posição de autoridade 
na Igreja. Embora ele fosse ministro da Igreja Deus nunca fez dele um 
apóstolo. Vou falar mais sobre esse homem e sobre o papel profético 
que ele desempenhou neste tempo do fim, porque esse homem foi o 
segundo e último “filho da perdição.”

O primeiro “filho da perdição” foi Judas Iscariotes, um dos 12 
primeiros discípulos, o que traiu Jesus Cristo colaborando com os 
que levarão preso a Jesus naquela última noite do Pessach. Porém, 
o propósito de Deus era que 12 pessoas estivessem com Jesus Cristo 
para ser “testemunhas” de seus ensinamentos e das coisas que ele fez 
durante o seu ministério. Judas foi substituído por outro individuo, 
que também tinha estado seguindo a Cristo todo esse tempo junto 
com os outros discípulos.

A Igreja de Deus antes se chamava Igreja Mundial de Deus. E em 
apenas nove anos, este homem, que era o líder a Igreja, juntamente 
com outros ministros, quase destruíram a Igreja de Deus. Isso foi algo 
que passou quase completamente despercebido para o resto do mundo, 
porque o mundo não reconhece a Igreja como a única e verdadeira 
Igreja de Deus. Isso é algo do que vou falar amais adiante, mas devo 
dizer que este acontecimento foi o sinal mais importante da vinda de 
Cristo. Algo que o próprio Jesus Cristo profetizou em Mateus 24. Esse 
acontecimento, que ocorreu na Igreja, foi o começo de uma “contagem 
regressiva” de dias e períodos de tempo específicos para a vinda de 
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Cristo. E vou falar dessa contagem regressiva e de todas essas datas 
em outro capítulo.

Alguns gostam de citar algo que Cristo disse sobre sus segunda 
vinda. Ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora. E isto geralmente 
é citado por pessoas que fazem tudo o que podem para zombar, des-
creditar e pôr a outros em contra do que Deus me revelou e que me 
ordenou dizer; como tem sido desde o principio. Mas essas pessoas 
não entendem o que este versículo está dizendo, e muito menos o que 
outros versículos revelam sobre este assunto. E isto também é algo 
do que vou falar mais adiante.

Quando este acontecimento profético ocorreu, e um outro “homem 
do pecado” traiu a Cristo, o Primeiro Selo do Apocalipse foi aberto. 
A Igreja foi dispersada em todo o mundo. Isso aconteceu no dia 17 de 
dezembro de 1994. E foi então que começou a contagem regressiva. 
Durante os seguintes três ou quatro anos, a Igreja se dividiu em mais 
de 600 diferentes organizações. No entanto, somente um desses grupos 
ia seguir adiante como a verdadeira Igreja de Deus.

E agora o círculo está completo. Estou de volta ao ponto onde 
comecei este capítulo. Estou de volta a algo com o que sempre me 
sinto um pouco desconfortável. Vou falar de mim mesmo, porque isso 
é exatamente o que Deus me ordenou.

Quando escrevi o primeiro livro, O Anunciado Tempo do Fim, 
que foi publicado em 2004, Deus me revelou que eu devia dizer que 
Ele e Cristo me haviam ungido como profeta para Sua Igreja. Eu não 
queria fazer isso e estive lutando contra isso durante algum antes de 
finalmente entender que eu não tinha muita escolha, e que tinha que 
fazer o que Deus tinha me mandado.

Desde que entrei para a Igreja em 1969, eu sabia que durante todo 
esse tempo nenhum profeta tinha sido enviado a Igreja de Deus. Isso 
era algo um pouco estranho para a Igreja, que considerava isto como 
algo do passado, quando Deus enviava profetas a Seu povo. Desde que 
a Igreja foi fundada, Deus não tinha enviado a ninguém para ocupar 
essa posição. Até que Ele deu ordenou escrever o primeiro livro. 
E mesmo depois disso eu continuava me resistia a essa Idea e não 
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assumi completamente o papel de profeta, mas apenas uma definição 
parcial, como está escrito na contracapa do primeiro libro: Então, em 
1997, ele foi ungido profeta para este tempo do fim. Um profeta, neste 
contexto, é “uma pessoa que mediante a inspiração de Deus interpreta 
a determinadas profecias que foram escritas. 

Mas com o tempo eu soube e pude aceitar o fato de que eu era um 
profeta de Deus no pleno significado da palavra. Eu então entendi que 
muitas coisas que Deus estava me mostrando só podiam ser reveladas 
a um profeta. Contudo, isso seguia sendo algo difícil para mim, e as 
vezes eu me sentia muito desconfortável com a situação. E eu não 
sabia que Deus tinha me chamado para ser um apóstolo para a Sua 
Igreja mesmo antes de me ungir como profeta. Deus tinha levantado 
um último apóstolo para guiar a Igreja para tirar a Igreja do estado de 
destruição em que ela estava, algo que tinha começado em Dezembro 
de 1994. Deus me deu a tarefa de levantar o profetizado remanescente 
da Igreja, que permaneceria firme até a vinda da Cristo.

E, sim, eu sou um apóstolo e um profeta de Deus e de Jesus Cristo 
para a Igreja de Deus, e para o mundo, nesta última etapa do tempo 
do fim. Eu sou o último apóstolo nesta era do autogoverno do homem.

E mais ainda, eu sou o homólogo de João, que escreveu o livro 
do Apocalipse. Ele foi o único outro apóstolo a quem Deus também 
ungiu como profeta. João escreveu o livro de Apocalipse, mas ele não 
entendeu a revelação contida no que escreveu. Isso não era para sua 
época, era para o tempo do fim, que culmina com a vinda de Jesus 
Cristo e do Reino de Deus, que vai reinar sobre toda a humanidade 
durante 1.100 anos. Quase todo o livro de Apocalipse fala sobre coisas 
que ocorreriam no tempo do fim e que culminam com a vinda do Reino 
de Deus, que será estabelecido na terra por 1.100 anos.

E como João, que foi preso n a Ilha de Patmos, onde Deus lhe 
revelou o conteúdo do livro do Apocalipse, que ele depois escreveu, 
atualmente eu também estou na prisão, onde estou escrevendo este 
livro.

O governo dos Estados Unidos me acusou de evasão deliberada 
e intencionada de impostos, e me condenou por isso. E não importa 
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o que eu diga sobre isso, porque as pessoas acreditam no que elas 
querem acreditar. Eu já escrevi sobre isto no web site do livro e não 
tem nenhum sentido tentar explicar aqui tudo o que foi adulterado e 
deturpado sobre esse assunto. Isto é algo que Deus vai fazer em breve.

No entanto, vou adicionar algo sobre isso aqui. Desde que Deus me 
chamou a Sua Igreja, em 1969, eu tenho sido tão fiel no pagamento dos 
impostos ao governo como sou fiel em obedecer a Deus nos dízimos e 
nas ofertas, porque creio que tanto um como o outro é uma questão de 
obediência a Deus. Eu nunca menti sobre isso. Jesus Cristo disse que 
devemos dar a César o que é de César (pagar impostos ao governo) 
e a Deus o que é de Deus. Eu sempre me esforcei para fazer ambas 
coisas com honestidade e fidelidade.

João escreveu o livro de Apocalipse, mas foi a mim que Deus reve-
lou a interpretação e o significado do que está escrito nele. Deus deu 
al Sr. Herbert W. Armstrong entendimento sobre determinadas partes 
do livro de Apocalipse. Coisas que tinham que ver principalmente com 
uma falsa igreja e com o último ressurgimento do Império Romano 
na forma da união de alguns países da Europa. Os seis ressurgimen-
tos anteriores são muitas vezes referidos como os ressurgimentos 
do antigo Sacro Império Romano. O sexto ressurgimento ocorreu 
quando Hitler estava no poder, durante a Segunda Guerra Mundial. 
Um ressurgimento mais está profetizado, algo que foi tomando forma 
nos últimos 66 anos. Foi profetizado que dez nações se unirão para 
formar os Estados Unidos da Europa.

Há muito mais que pode ser dito sobre tudo isso, mas minha expe-
riência como ministro de Deus segue ao versículo que o Sr. Armstrong 
reconheceu como sua comissão. Ele nunca ia além daquele versículo, 
porque isso era para outra época. E a obra que Deus me mandou fazer 
começa a ser descrita no versículo que segue a esse, e continua nos 
versículos posteriores.

Mas a comissão que Deus me deu é descrita principalmente no 
Livro do Apocalipse. Nos capítulos 10 e 11. Apocalipse 10 fala sobre 
um “livrinho” que estava na mão de um anjo e que foi dado a João 
para que ele o comesse. Esse “pequeno livro” (ou livrinho) continha 
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o que foi escrito sobre os Sete Trovões. João não tinha permissão 
para escrever o que ele viu sobre esses Sete Trovões, mas Deus me 
deu a tarefa de escrever e revelar isto. E vou explicar tudo isso em 
outro capítulo.

O capítulo 11 de Apocalipse é uma profecia sobre dois profetas que 
Deus, iria enviar para terminar Sua obra. E quando essa obra esteja 
terminada Jesus Cristo vai regressar. A obra principal destas duas 
pessoas será realizada em um prazo muito específico. Será durante o 
sétimo e último período de 1.260 dias, que formam parte da contagem 
regressiva para a vinda de Cristo. Estes dois profetas também são 
chamados de as duas testemunhas de Deus para o tempo do fim. Eu 
sou um deles, e minha esposa, Laura, é o outro.

O plano de Deus está relacionado com a “família”. O verdadeiro 
significado da família e a plenitude de vida que pode ser experimentada 
dentro de uma família, tanto na família humana como na Família de 
Deus, é algo que praticamente se perdeu desde o principio, depois que 
Adão e Eva se afastaram de Deus; e o mundo seguiu o mesmo caminho 
desde então. Um dos principais enfoques de Deus para o Milênio é 
recuperar o que foi perdido e estabelecer e abençoar grandemente a 
“família”.

Deus trabalhou com Abraão, com Sara e com sua família. A linha-
gem deles ficou conhecida como a nação de Israel. Essa nação era uma 
nação física, mas as profecias sobre Israel são para o Israel espiritual, 
que Deus está criando. Esse Israel espiritual está formado por pessoas 
de todas as nacionalidades e raças. Esse Israel muitas vezes é chamado 
de “Israel de Deus”, que é uma família de seres nascidos do espírito 
que viverão eternamente. O Israel físico não seguiu os caminhos de 
Deus, mas o Israel espiritual o fará.

Deus trabalhou através de Abraão e de Sara para mostrar o Seu 
desejo de trabalhar com as famílias. Ele começou a trabalhar através 
de uma família física, para ensinar sobre uma família muito mais 
importante que virá a continuação. Deus está preparando tudo para 
abençoar a “família” no Milênio. Tudo está sendo preparado para 
mudar, de uma maneira decisiva, a família e a sociedade. E uma das 
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coisas mais excitantes em tudo isso é algo que Deus acaba de revelar 
nos últimos anos.

No livro de Genesis podemos ler como os dois primeiros seres 
humanos, Adão e Eva, a primeira família a ser abençoada com a 
existência física, desobedeceram a Deus. Por causa de seus pecados, 
eles trouxeram maldições sobre eles mesmos e sobre todas as gera-
ções que se seguiram, porque todos os que vieram depois seguiram 
o mesmo curso natural do egoísmo que existe em todos os seres hu-
manos. Eles não seguiram o padrão que Deus tinha dado a eles sobre 
como as famílias devem viver nos Seus caminhos. Em vez disso, eles 
começaram a viver segundo os seus “próprios caminhos”, cuja base 
é a natureza humana egoísta. Podemos ler no livro de Genesis como 
a mulher foi amaldiçoada desse momento em adiante. E desde então, 
as mulheres não têm sido tratadas pelos homens com seres iguais, 
criados por Deus, mas como escravas e muitas vezes até mesmo como 
objetos sexuais. Toda a humanidade está enferma. Mas Deus revelou 
que esta maldição vai começar a ser quebrada durante o Milênio. E 
esse processo já começou na Igreja de Deus.

As famílias vão aprender a ser estruturadas e a viver como Deus 
planejou desde o principio. Marido e mulher trabalhando juntos, em 
equipe, será a norma, porque eles aprenderão a trabalhar e a compar-
tilhar a vida como Deus sempre desejou. A mulher não é escrava do 
homem! Essa luta está prestes a terminar. E graças a Deus por isso!

Nos últimos 40 anos minha esposa e eu temos trabalhado juntos 
na Igreja de Deus, como uma equipe. E eu sou grato em poder dizer 
que isto é apenas o começo. Há 34 anos estamos servindo juntos no 
ministério da Igreja de Deus. Temos sido muito abençoados. E agora 
Deus nos deu uma obra para fazer juntos, como uma equipe. E esta 
obra que Deus e Cristo vão cumprir através de nós termina com a 
segunda vinda de Cristo, e, finalmente, com o estabelecimento do 
Reino de Deus na terra.



J.á expliquei anteriormente que Satanás enganou o mundo 
inteiro. Infelizmente, por pura ingenuidade, a maioria das pessoas 

não pode nem sequer começar a compreender o que isso realmente 
significa, a profundidade desse engano. No entanto, isso significa 
exatamente o que é eu disse; especialmente no que se refere à religião. 
Dos muitos seguidores e defensores do cristianismo tradicional, 
são poucos os que realmente acreditam que Satanás existe, que ele 
está presente em suas vidas, que é um espírito ativo que trabalha 
para enganar a toda a humanidade. Mas ele não é somente um ser 
muito ativo e maligno, ele também é um ser muito poderoso; muito 
mais poderoso do que a maioria das pessoas pode sequer imaginar. 
E somente Deus pode libertar as pessoas das suas garras, do seu 
engano. Durante 6.000 anos Satanás esteve aperfeiçoando os sistemas 
e artimanhas que ele usa para enganar os seres humanos. E agora as 
pessoas simplesmente nascem dentro desses sistemas e aceitam isso 
como sua realidade, como a verdade.

Satanás é simplesmente um mentiroso. E como Cristo disse, ele é 
o pai da mentira. Isto é o que ele é. Com o poder que ele e os demônios 
têm, cada um deles e todos juntos, eles podem influenciar as pessoas e 
as vezes até mesmo possui-las. Eles exercem esse poder sobre os que 
estão dispostos a submeter-se voluntariamente a eles, sobre os que 
querem praticar o mal. Eles podem influenciar á pessoas que estão 

Capítulo 4

O FIM DO ENGANO
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cheias de orgulho e de egoísmo, que estão sedentas de riquezas e de 
poder, porque essas pessoas são mais suscetíveis a sua influência. E 
pessoas que têm menos controle sobre sua própria mente porque usam 
drogas, consumem bebidas alcoólicas, ou sofrem de doenças mentais 
também costumam ser mais suscetíveis a sua influência. Esses seres 
malignos podem influenciar as pessoas levando-as fazer o que eles 
ordenam, criando o caos, semeando e difundindo sua maldade e seu 
engano na mente dessas pessoas. E eles fazem essas pessoas acreditar 
que isso vem delas mesmas.

Isso é o que ele tem feito ao longo dos anos na vida de pessoas 
que têm influencia na sociedade e nas nações. Isso ocorre com líderes 
religiosos, acadêmicos, escritores, professores, letrados, cientistas 
e governantes de nações e reinos. Esses espíritos preferem centrar 
sua atenção sobre pessoas que têm mais influencia na sociedade e no 
mundo que sobre pessoas mais comuns.

Há muito tempo atrás Satanás instituiu falsas crenças religiosas 
no mundo; crenças religiosas que são apresentadas como verdadeiras. 
Embora essas crenças aparentam ter algo de verdade nelas, tudo isso 
foi muito deturpado. E geralmente essas crenças estão relacionadas 
com crenças ou doutrinas pagãs. E pessoas como Simão, o Mago, que 
mencionei anteriormente, mesclaram essas crenças e práticas religiosas 
com as crenças do verdadeiro cristianismo, criando uma religião que 
é falsa mas que é muito popular, que se chama cristã.

Há uma obra literária que teve um grande impacto sobre os líderes 
e as organizações religiosas por causa das estranhas ideias que as 
pessoas têm, pensando que depois da morte uma pessoa vai para o céu 
ou para o inferno. Essa obra é A Divina Comédia, escrita por Dante. 
Muitos aceitaram de bom grado as ideias deturpadas e pervertidas 
apresentadas nessa obra, que levaram a outros escritores e líderes 
religiosos a novas aberrações; especialmente sobre a suposta existência 
do inferno, um lugar de fogo e de tormento.

E houve um ilustre governante na historia, o imperador Constan-
tino, cuja influencia sobre o que hoje é conhecido como o cristianismo 
tradicional foi mais notável que a de qualquer outro individuo. Vou 
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falar sobre esse individuo mais adiante, porque foi “através dele” 
que as mais importantes e fundamentais doutrinas do cristianismo 
tradicional foram concebidas e instituídas.

Muitas das crenças pagãs que antes Satanás e os demônios se 
encarregaram de estabelecer e difundir no mundo, foram se tornando 
cada vez mais refinadas e poderosas, assumindo a forma das práticas 
e das falsas crenças modernas. E a maioria das pessoas simplesmente 
aceita as crenças religiosas de seus pais ou de algum parente próximo. 
A maioria das pessoas simplesmente “nasce” dentro dos falsos sistemas 
que Satanás criou há muito tempo.

Uma pessoa pode nascer em uma família católica e mais tarde se 
tornar um seguidor da igreja de Cristo. Outros podem sair da igreja 
de Cristo e tornar-se adventista do sétimo dia ou batista. Isso não 
importa porque o que essa pessoa crê segue estando baseado nas 
mesmas doutrinas do cristianismo tradicional, que estão vinculadas 
através de um núcleo comum de crenças que todas essas igrejas 
compartilham. E embora algumas pessoas podem mudar a uma 
denominação ou a uma religião diferente daquela em que nasceram, 
suas crenças fundamentais continuam sendo as mesmas.

A medida que você continue lendo o presente capítulo pode ser 
difícil para você compreender esse emaranhado de enganos que Sata-
nás tão habilmente teceu com as doutrinas e crenças do cristianismo 
tradicional.

Se não fosse pelo fato de que as pessoas agora estão começando 
a ver que algo está muito errado com este mundo, e que isto só está 
piorando cada vez mais, certamente a maioria dos que leem este livro 
simplesmente já teriam deixado de ler muito antes de chegar a esta 
parte. E se não tivessem deixado de ler antes certamente deixariam de 
ler agora, neste capítulo. Mas pessoas vivem em um mundo que está 
cada vez mais fora de controle, e que a cada dia parece estar ficando 
muito, muito pior. E isso é verdade!

Se não fosse pelos acontecimentos catastróficos que estão ocor-
rendo neste mundo, com cada vez mais frequência e a um ritmo 
cada vez mais acelerado, a maioria das pessoas não iria prestar a 
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mais mínima atenção as coisas que eu estou escrevendo. E ESTA 
é a razão para que Deus esteja permitindo que este mundo experi-
mente tanta devastação, tantas mortes, porque se Ele não faz isso as 
pessoas não darão ouvidos a Ele. Esta é a única maneira para que 
muitas mais pessoas possam ser protegidas de tudo isso e possam 
ser preparadas para aceitar o Seu Filho, quando ele venha como o 
grande Rei e Messias.

O que está sendo escrito aqui vem de Deus. E como Seu apóstolo e 
profeta para este tempo do fim, eu lhe estou dizendo que o cristianismo 
tradicional não é nada mais que enganos e falsas doutrinas.

E é realmente muito difícil até mesmo de considerar como veros-
símil que tantas pessoas possam estar enganadas. Será isso realmente 
possível?

E isto, uma vez mais, se atribui ao fato de que existe um poder 
que nós os seres humanos não podemos ver ou entender. Esse poder 
existe no mundo espiritual, são seres espirituais que têm usado o 
poder que lhes foi dado de maneira indevida. É um poder que vai 
muito além do poder que Deus deu aos seres humanos. E além disso 
Satanás e os demônios têm estado aprimorando suas habilidades para 
usar esse poder de maneira indevida por possivelmente milhares de 
anos. Como pode a mente humana compreender algo assim? Isso é 
algo que está muito além da compreensão humana. E como já disse 
antes, só Deus pode libertar a uma pessoa das garras desse poder. Um 
poder que, de fato, tem sido usado para enganar o mundo inteiro. 
Isso é exatamente o que esses seres têm feito.

E eles não enganaram somente as pessoas do mundo com todo 
tipo de idéias sobre deuses, sobre a vida após a morte, a imortalidade 
da alma e coisas parecidas, mas eles também enganaram a mais da 
metade da população mundial, fazendo-lhes acreditar que o que eles 
creem sobre Deus é a verdade. Há uns 2,5 bilhões de pessoas que se 
consideram seguidoras do cristianismo tradicional e que estão com-
pletamente enganadas. Elas estão enganadas no que se refere ao que 
acreditam, e como resultado disso estão cegas para a verdade sobre 
Deus, sobre Seus caminhos e sobre Sua verdade.
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Algumas dessas falsas doutrinas 
Mas quais são as falsas doutrinas do cristianismo tradicional? Já falei 
sobre algumas delas no presente livro. Estas são as doutrinas sobre as 
quais o cristianismo tradicional de hoje foi fundado. Se você entende, 
se você pode “ver” que todas estas doutrinas são falsas, como eu estou 
afirmando, eu então lhe pergunto: O que é o cristianismo tradicional 
em realidade?

Essas falsas doutrinas e crenças, que são aceitas por tantas pes-
soas, não são bíblicas. Elas não têm um fundamento bíblico. Elas na 
verdade são totalmente contrárias às verdadeiras doutrinas e crenças 
que Deus estabeleceu para os seres humanos.

A continuação você vai encontrar uma lista de algumas dessas 
falsas doutrinas e crenças:

• A doutrina da trindade
• O domingo como o “dia” para adorar a Deus 
• O natal
• A páscoa
• Cristo morreu em uma cruz
• Cristo morreu na “sexta-feira da paixão”
• Cristo ressuscitou num domingo de manhã
• O ser humano possui uma alma imortal
• A lei de Deus foi “abolida” por Cristo
• Após a morte uma pessoa vai diretamente para o céu ou para o
 inferno
•  A recompensa para os que são “salvos” é ir para o céu onde vai viver
 eternamente
• O inferno, que é um lugar de tormento eterno
• As crianças podem ser batizadas
• Haverá um arrebatamento
• Tomar a comunhão semanalmente ou comungar
• O santos estão no céu
• Você poder rezar aos santos ou a virgem Maria
• Cristo foi um homem débil, de aparência efeminada e cabelos longos
• Um ministro ou sacerdote pode absolver uma pessoa do pecado
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• Os ministros podem ser chamados de reverendo, padre, pastor,
 bispo, ou Papa

A Origem das falsas crenças
Mas de onde vem todos estes falsos ensinamentos e crenças? Isto 
deveria ser bastante fácil de responder, se você pensa um pouco sobre 
as coisas que eu já expliquei aqui. Tudo isso vem de um único autor, 
Satanás. Ele é o grande enganador, o grande adversário de Deus. E 
não deveria surpreender a ninguém o fato de que ele seja o autor de 
todas essas crenças “falsas” e “enganosas”.

Satanás tem feito tudo o que pode para deturpar, adulterar, ocul-
tar e encobrir a verdade de Deus e mentir sobre a verdade de Deus. 
Ele é incansável nos seus esforços para afastar a mente de todos os 
seres humanos de Deus. O diabo tem lutado constantemente contra 
a verdade de Deus, contra os caminhos de Deus e contra aqueles a 
quem Deus chama. Ele odeia a Deus. Mas ele odeia sobretudo aos 
seres humanos.

Na época de Noé, logo depois do diluvio, Satanás começou a in-
culcar falsos conceitos e idéias sobre a existência de diferentes deuses 
na mente dos seres humanos. Satanás pode enganar facilmente as 
pessoas, oferecendo-lhes algo que parece muito interessante para a 
natureza humana carnal. A verdade, que requer uma mudança real 
na forma como as pessoas elegem viver, é algo totalmente contrário 
à nossa própria natureza.

Não é o meu objetivo falar aqui sobre os falsos deuses (os deuses 
pagãos) que Satanás criou para afastar as pessoas do conhecimento 
sobre o verdadeiro Deus, porque esta informação pode ser encontrada 
na Internet, nas referências bíblica, e até mesmo nas enciclopédias. A 
Bíblia nos conta que antes as pessoas adoravam a “deusa do céu”, cujo 
nome variava de uma região a outra, segundo o idioma que as pessoas 
falavam. Essa deusa era conhecida como Astarte, Ishtar, Eostre, etc. 
(Esse é o origem da palavra easter, que em inglês significa páscoa). 
Eles cultuavam a essa deusa com o rosto voltada para o sol nascente, 
praticando atos sexuais imorais para trazer a fertilidade.
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O culto ao deus Baal também estava associado com a adoração do 
sol, e também com o culto ao deus Moloch. Embora existam muitas 
outras crenças religiosas que foram surgindo com o tempo, estas são 
as principais crenças que Satanás usou para apartar aos israelitas do 
conhecimento sobre Deus e da adoração a Deus.

Seria bom notar aqui que quando a nação de Israel se dividiu, como 
já mencionei antes, os que ficaram nos territórios do sul, a nação de 
Judá, continuaram guardando os Dias Sagrados de Deus e o Sabbath 
no 7º dia da semana (o sábado). A nação que ficou nos territórios do 
norte, que tinham outro rei, conservaram o nome de Israel porque 
eram de quase todas as outras tribos.

Jeroboão, que então era o rei de Israel, tinha medo de que ele 
não pudesse manter unidos aos israelitas e que eles já não quisessem 
dar seu apoio a seu rei. A Bíblia nos conta que ele tinha medo de que 
quando os israelitas fossem adorar a Deus no templo em Jerusalém 
durante os Dias Sagrados anuais que eles sentissem saudades da antiga 
glória, quando estavam unidos como uma só nação .

E como Jeroboão tinha medo de que eles escolhessem novamente 
a Roboão rei de Judá como seu rei, ele mudou as celebrações dos Dias 
Sagrados de Deus a outros dias, e também mandou construir três luga-
res em Israel onde o povo pudesse adorar a Deus sem ter que viajar a 
Jerusalém. A adoração a Deus foi transformada em uma mistura entre 
a forma como eles sempre tinham adorado a Deus e a forma em que os 
povos daquela região adoravam aos seus deuses. O principal deus que 
eles adoravam em toda aquela região era Baal. O povo de Israel não 
somente mudou o calendário que Deus lhe havia dado para observar 
os Dias Sagrados anuais, mas eles também mudaram o dia da semana 
em que o Sabbath semanal era observado. Em vez de guardar o 7º dia 
eles começaram a guardar o primeiro dia da semana.

O culto a Baal e a Moloque incluía a adoração do sol no primeiro 
dia da semana, o domingo. Satanás já havia instaurado este costume 
pagão vários séculos antes. Quando o povo de Israel saiu do Egito, 
Deus lhes deu Seus mandamentos. E um desses mandamentos diz 
que devemos guardar o Sabbath no sétimo dia da semana. Satanás 
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sempre odiou o Sabbath de Deus; ele já tinha enganado a outros povos 
e nações para que eles adorassem a Baal no primeiro dia da semana, 
o domingo, o dia da adoração do sol.

E a causa do que Jeroboão fez, porque ele mudou os Dias Sagrados 
de Deus, Israel foi levado para o cativeiro pelos assírios. Deus per-
mitiu que os assírios invadissem a Israel e levassem o povo a outras 
regiões da Europa. Deus fez isso porque o povo de Israel não quis se 
arrepender (não quis mudar) e seguiu guardando seus próprios dias 
santos (feriados) e fazendo seus cultos no primeiro dia da semana (no 
domingo), em lugar de guardar o Sabbath semanal (o sábado). A Bíblia 
menciona repetidas vezes que Israel seguiu nos pecados de Jeroboão. 
E porque eles continuaram nesses pecados Deus permitiu que eles 
fossem levados ao cativeiro e por isso eles perderam sua identidade. 
E foi por isso que o povo de Judá começou a referir-se a eles como as 
dez tribos perdidas de Israel.

E até os dias de hoje essas pessoas ainda não sabem quem real-
mente são e de onde elas descendem. As nações da Europa ocidental, 
bem como o Reino Unido, a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá e os 
Estados Unidos, não sabem que são descendentes das antigas tribos 
de Israel.

O povo de Judá, por outro lado, também foi levado para o cativeiro. 
Mas eles nunca perderam a sua identidade. O povo judeu sempre soube 
quem eles são e eles sempre guardaram o Sabbath no 7º dia, como 
Deus ordenou. Deus lhes disse que por profanar os Sabbaths de Deus 
eles seriam levados cativos onde estariam durante 70 anos antes de 
poder voltar a Judá e a Jerusalém. Eles não observavam os Sabbaths 
de Deus como Deus lhes havia ordenado. E, embora eles continuassem 
guardando esses Dias Sagrados eles começaram vender e comprar 
nesses dias, profanando assim os Sabbaths de Deus.

A Mudança do Sabbath
A causa da perseguição que começou a sofrer logo depois que foi 
fundada a Igreja se dispersou pela região de Judá e de Samaria. 
Durante vários séculos os povos da região de Samaria tinham estado 
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cultuando a Baal e a outros deuses pagãos. E essas mesmas crenças, 
ou outras crenças relacionadas a elas, também eram praticadas em 
todo o Império Romano naquela época. Depois de muitas gerações as 
pessoas já estavam acostumadas a essas crenças religiosas, como por 
exemplo o culto ao deus sol no primeiro dia da semana - no domingo.

Naquele tempo os primeiros apóstolos começaram a ensinar sobre 
Cristo, sobre sua morte e ressurreição e também sobre tudo o que ele 
lhes havia ensinado. E esses ensinamentos abalaram todo o Império 
Romano, porque isso era algo que interferia nas crenças e costumes 
estabelecidas. As mesmas crenças que os governantes usavam para 
oprimir mais o povo, iludindo seus súditos para que adorem a seus 
governantes, entre outras coisas. E muitos governantes têm feito isto 
ao longo da história, fazendo o povo acreditar que eles desfrutam 
dos favores de algum deus ou que devem ser reverenciados como 
deuses. Satanás sabe muito bem o que deve fazer para manter os seres 
humanos, seres de mentes débeis, nas suas garras.

Um bom exemplo disto são os faraós, bem como outros governan-
tes ao longo do tempo. Mas isso também era assim entre os Césares. 
Para o Império Romano o verdadeiro cristianismo, o que os apóstolos 
predicavam, era uma ameaça. Eles odiavam esses ensinamentos. Eles 
já sentiam um grande ódio pelos os judeus, que eram conhecidos por 
guardar o sétimo dia da semana, o sábado. Essa prática dos judeus era 
algo que incomodava muito ao governo romano, especialmente porque 
os judeus eram muito rigorosos com suas costumes e se recusavam 
a comprar ou vender no sétimo dia da semana ou durante seus dias 
sagrados anuais.

Quando o verdadeiro cristianismo surgiu, ele já tinha dois grandes 
inimigos: O Judaísmo (principalmente seus líderes) e os romanos.

Simão não teve nenhuma dificuldades para começar a misturar 
a adoração pagã com a verdade sobre Cristo. Isto foi muito simples 
para ele, porque o povo de Israel já tinha feito o mesmo muitos anos 
antes. Ele, e outros como ele, deturparam a verdade ensinada pelos 
discípulos sobre o Sabbath, que deve ser guardado no sétimo dia da 
semana. Eles mudaram o Sabbath para o culto no primeiro dia da 



155PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

semana. Isto foi muito fácil, foi algo que nem sequer foi questionado 
pelas pessoas que já praticavam suas crenças pagãs nesse dia.

Outros líderes religiosos, que eram sacerdotes de Baal ou de outros 
deuses, e que já eram doutores nessas crenças, também começaram 
a fazer o que mesmo Simão, porque isso lhes dava mais autoridade, 
mais popularidade, e mais riquezas do que eles já tinham. Eles sim-
plesmente mesclaram algumas histórias sobre Cristo e sobre a vida 
de Cristo com suas práticas e crenças já existentes. Eles misturaram 
tudo muito bem, de uma maneira bem perversa, como Satanás já tinha 
planejado desde muito antes.

Por volta do ano 325 d.C. a Igreja de Deus seguia sendo muito 
pequena e seguia sendo muito perseguida. E também seguia sendo 
odiada por muitos, especialmente pelos lideres religiosos e os funcio-
nários do governo, como sempre. O imperador Constantino, que pouco 
antes disso tinha chegado ao poder em Roma, se havia convertido 
ao “cristianismo, influenciado pela sua mãe. Mas ele não seguia o 
que a Igreja de Deus e os apóstolos da época ensinavam. Ele seguia a 
aqueles que misturavam muitas das histórias sobre Cristo com suas 
práticas e crenças pagãs.

E este método não mudou muito durante os últimos 1.800 anos. 
Isso só foi sendo aprimorado, porque hoje em dia muitos líderes 
religiosos falam sobre Cristo mas não ensinam o que ele ensinou, o 
que ele viveu. Jesus Cristo viveu em obediência às leis de Deus. Ele 
guardava os Sabbaths de Deus e ensinava sobre o plano e o propósito de 
Deus. Ele ensinava sobre essas coisas no Sabbath. Mas hoje a maioria 
dos seguidores do cristianismo tradicional ensina que Jesus Cristo 
aboliu as leis de Deus, os Dez Mandamentos. Embora depois da morte 
de Cristo os apóstolos seguiram ensinando nesses dias e seguiram 
guardando esses dias, exatamente como Cristo fez.

Uma das primeiras coisas que Jesus Cristo ensinou sobre a lei foi: 
“Não pensem que vim para abolir a Lei ou os Profetas; não vim para 
abolir, mas para cumprir. Digo-lhes a verdade: Enquanto existirem céus 
e terra, de forma alguma nem um jota ou um til se omitirá da lei sem 
que tudo seja cumprido.” (Mateus 5:17-18).
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Os seguidores do cristianismo tradicional distorcem as coisas, 
dizendo que Cristo cumpriu a lei. Mas muitos estudiosos, que co-
nhecem muito bem as Escrituras, sabem que o que Cristo diz aqui se 
refere ao fato de que ele cumpriu tudo o que tinha que ser cumprido 
do sistema de sacrifícios e ás leis relativas ao mesmo. Eles usam o 
nome de Cristo para dar credibilidade as suas falsas doutrinas, mas 
eles não ensinam a verdade que ele ensinou.

O que Cristo disse sobre a lei e os profetas deixa bem claro que nada 
do que foi escrito na lei ou nos profetas seria destruído (modificado ou 
abolido) até que tudo tenha sido cumprido. Deus deixa claro que Ele 
vai cumprir tudo o que foi escrito nas profecias Isto se cumprirá. Isto 
será cumprido nos próximos 1.100 anos. E depois disso tudo o que os 
profetas escreveram terá sido cumprido, estará concluído.

A lei estará cumprida quando a criação espiritual de Deus esteja 
terminada em todos os que Deus chamar, em todos os que se subme-
tam a essa completa transformação, a essa criação que deve ocorrer 
na mente dos seres humanos antes de que eles possam receber a vida 
espiritual. Isto será realizado nos próximos 1.100 anos, porque a família 
espiritual de Deus estará completa quando todos os que serão parte 
dela forem ressuscitados para a vida eterna como seres espirituais.

Suas mentes serão completamente transformadas para que eles 
possam estar em plena unidade com a mente de Deus, com os cami-
nhos de Deus, porque então a lei será cumprida neles, em sua mente.

Cristo estava deixando bem claro que o cumprimento da lei e de 
toda a profecia é algo tão importante que nem um jota ou um til se 
omitirá (será alterado ou abolido) da lei. Isso significa que nem um 
apóstrofo ou um ponto de uma “i” podem ser omitidos de tudo o que 
está escrito na lei e nos profetas.

Mas muitas igrejas não tem nenhum escrúpulo em ensinar que 
Cristo aboliu a lei de Deus. A única lei que foi abolida é a lei mencionada 
no livro de Hebreus. Muitos lêem isto e pensam que se trata dos Dez 
Mandamentos. Mas isso não é verdade. A lei a que se refere o livro de 
Hebreus é a lei dos sacrifícios que eram feitos pelo sacerdócio levítico. 
Isto se refere ao sacrifício de animais, onde o sangue desses animais 
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era derramado sobre a terra e eles eram oferecidos sobre um altar a 
Deus. O livro de Hebreus deixa bem claro que tais sacrifícios de animais 
não tiravam o pecado de ninguém, e que o único sacrifício que tira 
o pecado é o sacrifício de Jesus Cristo, através de seu sangue. Jesus 
Cristo cumpriu tudo o que esse sistema de sacrifício representava.

E quando alguns ministros do cristianismo tradicional dizem que 
os Dez Mandamentos foram abolidos, se você pergunta: “Quer dizer 
então que agora está permitido adulterar, roubar, mentir, matar, e 
blasfemar contra Deus?” Sua resposta sempre é: “Não! Claro que não!” 
Mas se você lhes pergunta se devemos guardar o Sabbath de Deus no 
sétimo dia, sua resposta geralmente é: “Não. Isso foi abolido.”

As pessoas sempre odiaram os Sabbaths de Deus; tanto Sabbaths 
semanais como os Sabbaths anuais. Elas não compreendem que há 
um ser espiritual, um ser é real, que desperta nelas esse ressentimento 
e esse preconceito contra a observância desses dias. A razão pela 
qual Satanás quer manter as pessoas afastadas da observância ou de 
qualquer ensinamento sobre os Sabbaths de Deus é porque é através 
de Seus Sabbaths que Deus revela Seu plano do começo ao fim.

Em vez disso, Satanás tem sido muito bem sucedido em fazer com 
que as pessoas concentrem sua atenção no nascimento de Jesus Cristo, 
que nem sequer nasceu no inverno (no hemisfério norte). Satanás tem 
enganado as pessoas, com muito sucesso, fazendo-as celebrar a páscoa, 
e especialmente a missa da páscoa no domingo de manhã, que como 
eles dizem, é para comemorar o fato de Jesus Cristo ressuscitou em 
um domingo de manhã. Mas isso não é verdade.

O Concílio de Nicéia
Alguns séculos depois da morte de Cristo, Constantino se tornou 
imperador do Império Romano. Em uma ocasião, pouco antes de 
entrar em uma importante batalha, ele teve uma “visão”. Há muitas 
histórias sobre esse feito, embora os detalhes que eles contam variam 
um pouco e não se sabe com certeza se o que ele teve foi um sonho 
ou uma visão. No entanto, ele viu algo. Alguns dizem que ele viu uma 
cruz no céu com certas letras ou palavras inscritas nela.
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Vou falar neste capítulo de alguns eventos históricos, mas so-
mente para dar uma visão geral sem entrar em detalhes. Se você está 
interessado em saber mais você pode pesquisar sobre isto nas muitas 
fontes que estão disponíveis. Você pode aprender muito se pesquisa 
um pouco sobre temas como natal, Baal, páscoa, Concílio de Nicéia, 
o culto no domingo, a doutrina da trindade, etecetera.

E quanto à “visão” que teve Constantino, a história conta que 
depois que ele viu essa cruz ele ordenou que seus soldados pintassem 
este símbolo com as letras que ele viu nos seus escudos. As letras 
eram IHS, que são uma espécie de monograma ou um símbolo 
para o nome Jesus. Ele acreditava que o que ele tinha vista estava 
relacionado com a morte de Cristo e que foi o próprio Jesus quem 
lhe deu essa “visão”.

De acordo com os relatos históricos os soldados fizeram como 
Constantino lhes ordenou e obtiveram uma grande vitória. E a partir 
de então o símbolo da cruz começou a ganhar mais significado e se 
tornou ainda mais importante para o cristianismo tradicional. Mas o 
símbolo da cruz, com algumas variações, já era usado pelas religiões 
pagãs a mais de 1.000 antes disso. Esses rituais pagãos foram se en-
trelaçando cada vez mais, e com mais obstinação, com os rituais do 
cristianismo tradicional, que ganhava cada vez mais poder.

Durante muitos séculos o símbolo da cruz tinha estado associa-
do a superstições e aos rituais pagãos, como uma espécie e talismã 
que representava sua religião. E assim foi como surgiu a história de 
que Cristo morreu numa cruz. E este falso conceito começou a ser 
incorporado nos rituais e observâncias do cristianismo tradicional.

E claro que a visão que Constantino teve não veio de Jesus Cristo 
ou de Deus. E não deveria ser muito difícil de compreender quem foi 
o responsável desse engano. Ao parecer essa visão causou uma forte 
impressão no Imperador Constantino. Ele começou a se mostrar mais 
interessado na religião de sua mãe. Ele se envolveu com os sacerdotes 
do movimento que hoje é conhecido como o cristianismo tradicional. 
Mas nada do que Constantino estava fazendo tinha que ver com os 
verdadeiros apóstolos da Igreja de Deus ou com o próprio Deus.
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E não demorou muito para que Constantino começasse a se in-
quietar porque havia muitos desacordos e dissenção no império entre 
muitos destes grupos que foram surgindo no falso cristianismo. 
Naquela época esses grupos já se haviam expandido ao Egito, através 
das regiões da Judéia e da Turquia moderna, ao ocidente, mais além 
de Roma.

No ano 325 d.C. Constantino reuniu um grande grupo de mestres 
e sacerdotes de todo o império no que mais tarde ficou conhecido 
como o Concílio de Nicéia. Constantino não se limitou simplesmente 
a convocar esta reunião oferecendo-lhes a oportunidade de discutir 
e decidir as coisas entre eles, mas ele também aportou sua opinião à 
discussão, tomando as rédeas da mesma, para assim levar o debate 
em uma direção que lhe fosse favorável.

Ele tinha dois objetivos quando convocou esse concilio, a pesar 
de que então também foram tomadas outras decisões que resultaram 
em outros ditames.

Em primeiro lugar, Constantino queria solucionar de uma vez por 
todas a discussão sobre a divindade de Cristo. Um ensinamento que 
contava com o apoio de muitos era que Jesus Cristo não existia antes 
de nascer de Maria, como um ser humano físico. Mas mesmo dentro 
desse ensinamento haviam diferentes idéias sobre sua divindade.

A ideia que alguns sacerdotes e o próprio Constantino defendiam 
era o que mais tarde ficou conhecido como a doutrina da trindade. 
Segundo esse ensinamento Jesus Cristo sempre existiu, igual que 
Deus Pai. E nessa trindade ha um terceiro ser, um espírito, que tem 
diferentes nomes, mas que é mais conhecido como o espírito santo. 
De acordo com essa doutrina estes três seres são totalmente indepen-
dentes, cada um com una identidade própria, mas são um ao mesmo 
tempo. São um único Deus.

E com o tempo essa doutrina se tornou parte do culto cristão. Eles 
sempre fazem menção da relação que supostamente existe entre esses 
três seres, que são um, durante os seus cultos dominicais. Eles recitam 
uma reza conhecida como “O Credo dos Apóstolos”, professando sua 
fé na trindade.
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E essa igreja acredita que seus líderes receberam de um dos após-
tolos a autoridade para estabelecer tal doutrina. No entanto, nenhum 
desses líderes religiosos são apóstolos, ou se chamados apóstolos. 
Além disso, nenhum apóstolo pode mudar nenhuma das doutrinas 
que Deus estabeleceu na Bíblia. Essas coisas nunca mudam! Mas as 
pessoas acreditam que o decreto de um Papa pode mudar as doutrinas 
da Bíblia.

Do Pessach a páscoa
Além de instituir a doutrina da trindade como uma doutrina uni-
ficada para a igreja, o imperador Constantino também introduziu 
outra importante mudança com o fim de estandardizar as doutrinas 
e crenças da igreja.

Alguns desses falsos cristãos seguiam observando o Pessach, 
enquanto que outros observavam a páscoa. Para os romanos o Pessa-
ch era algo que estava vinculado ao judaísmo, uma religião que eles 
abominavam tanto ou mais do que eles odiavam os judeus. Mas havia 
outros motivos para adotar a celebração da páscoa. Motivos que eram 
muito mais sinistros e enganosos.

Constantino queria adotar uma doutrina que muitos dos falsos 
cristãos já tinham adotado, que já fazia parte dos rituais pagãos de 
várias religiões no Império Romano: a celebração da páscoa. E então 
ele decretou que o Pessach já não devia ser observado. Os falsos cris-
tãos celebravam a páscoa no domingo de manhã, porque segundo eles 
afirmavam Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos em um domingo 
de manhã. E como essa celebração estava supostamente associada a 
ressureição de Cristo, o domingo passou a ser sempre associado com 
o Pessach, porque Jesus Cristo foi morto no dia do Pessach.

A páscoa já era uma celebração oficial desta organização religiosa 
recém-fundada, mas se tornou uma observância unificada uma vez que 
Constantino começou a controlar essa religião. A doutrina da trindade 
e a celebração da páscoa eram agora a crença “oficial” e unificada desta 
religião recém-fundada. Conforme o tempo passava Constantino seguia 
outorgando mais autoridade e poder a este “novo cristianismo”, que 



161PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

não era nada mais que o falso cristianismo, que tinha sido unificado, 
fazendo desta religião a religião oficial do Império Romano.

Constantino tinha outro motivo, um motivo oculto, para fazer da 
páscoa a observância oficial do que foi o antecessor do cristianismo 
tradicional. O fato de que a páscoa era celebrada quando o sol nasce 
em um dia de domingo e o ensinamento que diz que Jesus Cristo 
ressuscitou em um domingo de manhã davam mais credibilidade ao 
culto no domingo em lugar de no sétimo dia da semana, como alguns 
ainda estavam fazendo. E não demorou muito para que o domingo 
fosse declarado dia oficial de culto dessa igreja em todo o Império 
Romano. E o culto no 7 sétimo dia começou a ser abolido.

O Concílio de Nicéia, sob a liderança de Constantino, foi o impulso 
formal para a criação de uma igreja que mais tarde se tornaria uma 
igreja muito importante no mundo, a Igreja Católica romana. Essa 
igreja sempre mostrou tudo o que é contrário ao que é verdadeiro. 
Suas celebrações são pomposas, com muitas cerimônias, relíquias 
religiosas, estátuas, cruzes, e muitas imagens de Deus, de Cristo 
e de Maria com o menino Jesus nos braços. Todas esses ritos são 
totalmente contra o que Deus instrui em um dos Dez Mandamentos. 
Deus diz claramente que o ser humano não deve usar imagens para 
fins religiosos, não deve adorar imagens. 

O que Satanás fez é um escárnio a Deus, a Sua palavra e as Suas 
leis, fomentando o surgimento de uma igreja que distorceu e deturpou 
a verdade de Deus. E também todos os mandamentos de Deus, que 
ensinam as pessoas a maneira correta de reverenciar, de honrar e de 
adorar a Deus.

A doutrina da trindade transgrede o Primeiro Mandamento, porque 
afirma que existe mais de um Deus. Embora essa igreja afirme, de 
uma maneira muito enganosa, que eles são um só Deus. A doutrina 
da trindade diz que existem dois outros seres além de Deus Pai. E isto 
é algo totalmente contrario ao Primeiro Mandamento.

E a verdade sobre este assunto pode ser encontrada no capítulo 2 
do livro de Atos, onde podemos ler que o pai de Jesus Cristo era Deus 
Pai, que se revelou no Antigo Testamento como YAHWEH ELOHIM. 
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E seria bom repetir aqui o que o Eterno Deus, YAHWEH ELOHIM, 
diz sobre si mesmo: “Eu sou o Eterno [em hebraico = YAHWEH 
ELOHIM] e não há nenhum [ninguém] outro. Não há nenhum Deus 
além [em hebraico = a não ser, mais que, salvo] de Mim.” (Isaías 45:5).

Eles também transgredem o Segundo Mandamento porque usam 
em seus cultos e cerimônias estátuas, artefatos e imagens, que supos-
tamente representam a Deus, a Cristo, a anjos, e a inúmeras outras 
“figuras religiosas”. Eles também usam essas coisas como decoração 
nos lugares onde realizam seus cultos.

E o Terceiro Mandamento, “não tomarás o nome de Deus em vão” 
é também transgredido porque todas as doutrinas adotadas por esta 
igreja falsa estão em contra do que Deus revelou como verdadeiro. E 
a pesar disso eles usam o nome de Deus e de Jesus Cristo afirmando 
estar debaixo de Sua autoridade. E isto é tomar o nome de Deus em vão.

Eles transgredem o Quarto Mandamento porque não guardam 
o Sabbath no sétimo dia da semana. Em lugar disso eles instituíram 
um falso Sabbath, que é no primeiro dia da semana, no domingo, o 
dia do culto ao deus sol.

Profecia sobre essa igreja
O livro do Apocalipse fala sobre esta igreja, que hoje em dia tem mais 
de 1,25 bilhões de seguidores em todo o mundo. E também fala das 
outras igrejas que adotaram as mesmas doutrinas, porque as suas 
doutrinas têm seu fundamento na Igreja Católica.

Desde o ano 31 d.C. a verdadeira Igreja de Deus, liderada pelos 
apóstolos e pelos ministros de Deus, continuou nas doutrinas que Deus 
estabeleceu desde o principio. No final do século I, foram surgindo 
outros grupos que se chamavam cristãos, mas que não eram cristãos. 
Eles simplesmente tinham adotado alguns dos rituais utilizados por 
Simão, o mágico, que misturou o paganismo com as doutrinas que ele 
tinha copiado da verdadeira Igreja de Deus. Essas doutrinas eram uma 
miscelânea entre o que os discípulos pregavam, alguns escritos antigos 
e as historias “sobre” a vida e a ressurreição de Jesus. No entanto, esses 
grupos ainda não estavam unificados em uma organização.
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Mas no ano 325 d.C. Constantino começou a organizar e a unificar 
as doutrinas em uma igreja cuja autoridade seria outorgada pelo Im-
pério Romano. E assim foi como surgiu a religião católica, que então 
foi unificada e organizada.

Tanto a verdadeira Igreja de Deus como a Igreja Católica já existiam 
muitos séculos antes de que começassem a surgir quaisquer outras 
organizações religiosas. Como sempre, a verdadeira Igreja permane-
ceu pequena e pouco conhecida, sendo seus membros muitas vezes 
obrigados a se esconder, a viver na clandestinidade, longe dos outros, 
sem poder falar abertamente de suas crenças. E durante muito tempo, 
ao largo da historia, essa falsa igreja perseguiu a Igreja verdadeira, 
matando aos que formavam parte dela.

Entre 1400 e 1600, surgiu um movimento a partir do qual várias 
novas organizações começaram a surgir, depois de se separar da Igreja 
Católica. Essas novas organizações formaram seus próprios conselhos 
e cleros. Muitos grupos surgiram nessa época, mas as organizações 
mais conhecidas são as que foram fundadas por Lutero e por Calvino, 
e, também a igreja anglicana, que se separou da Igreja Católica entre 
outras coisas porque Roma não estava disposta a permitir que o rei 
Henrique VIII se divorciasse e se casasse novamente tantas vezes 
como ele quisesse ou lhe fosse conveniente.

As diferenças doutrinárias entre a maioria dessas igrejas apenas 
existiam, e se resumiam em desavenças sobre o poder outorgado ao 
clero.

As igrejas do cristianismo tradicional não têm uma história tão 
longa como a verdadeira Igreja de Deus e a Igreja Católica. Ambas já 
existiam muitos séculos antes de que surgissem essas outras organi-
zações religiosas. Mas de todas essas igrejas, somente a verdadeira 
Igreja de Deus tem uma história que se remonta ao tempo dos primeiros 
apóstolos e somente ela permanece nas mesmas doutrinas até hoje.

As igrejas que surgiram porque se separaram da Igreja Católica 
seguiram mantendo as doutrinas elementares da Igreja Católica, 
como a doutrina da trindade, o culto dominical, a santa comunhão, a 
celebração da páscoa e do natal. Mas a Bíblia não outorga a nenhuma 
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dessas igreja a autoridade para instituir ou adotar nenhuma dessas 
crenças que acabamos de mencionar. Essas doutrinas e ensinamentos 
não são mencionados na Bíblia. E a verdade é que foram instituídos 
com base na autoridade que a Igreja Católica e os papas têm con-
ferido a si mesmos para mudar doutrinas existentes ou inventar 
novas doutrinas.

Há uma passagem na Bíblia que identifica claramente essa igreja 
e as que surgiram dela, que seguem as mesmas doutrinas que ela.

E como profeta de Deus eu agora vou lhe explicar o significado 
profético dessa passagem e de outras que vou citar mais adiante sobre 
a profecia. Alguns destes versículos sobre esta igreja são tão descritivos 
que algumas pessoas podem compreender que de fato eles se referem 
a Igreja Católica. Porém, o que a maioria das pessoas não reconhecem 
é que eles também se referem a elas mesmas e a suas crenças.

O seguinte versículo diz que um anjo levou a João a um determi-
nado lugar e lhe mostrou como essa igreja exerceu seu poder sobre 
os governantes e as nações desde que foi fundada:

“Então, ele me levou [o anjo levou a João] em espírito a um deserto, 
e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de 
nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres.” (Apocalipse 17:3).

A “mulher” mencionada aqui representa uma determinada igreja. 
Da mesma maneira que a Igreja de Deus é descrita como uma mulher 
em algumas passagens da Bíblia. No entanto, a mulher mencionada 
aqui é descrita de uma maneira totalmente diferente a maneira como 
a Igreja de Deus costuma ser descrita. Esta igreja é descrita aqui 
destacando as cores brilhantes e as pompas de suas cerimónias. Isso 
descreve perfeitamente a Igreja Católica romana.

Aqui diz que essa igreja está cheia de nomes de blasfêmia, porque 
ela mudou as verdadeiras doutrinas por doutrinas falsas, usando o 
nome de Deus e de Cristo para fazer isso. Até mesmo os títulos que 
ela dá a seus líderes são uma blasfêmia a Deus e ao Seu nome, porque 
ela chama a seus líderes papa, padre e cardeal. Esses líderes outorgam 
a si mesmos a autoridade para absolver os pecados das pessoas. Mas 
isso é algo que somente Deus Todo-Poderoso pode fazer através do 
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Seu Filho, que como o sacrifício do Pessach derramou seu sangue 
para que os pecados de toda a humanidade possam ser perdoados.

A besta cor de escarlate deu poder a esta igreja. E o cumprimento 
disso é descrito de duas maneiras diferentes. Isso foi cumprido pri-
meiro por Satanás, a besta que é descrita como um grande dragão. Ele 
deu seu poder a várias nações para que elas formassem um poderoso 
reino. E esse reino, que esteve sob o poder e a influência de Satanás 
em várias ocasiões, mas somente quando Deus o permitiu, também 
é descrito como uma besta, pois esse reino foi fundado e é mantido 
pela “besta”, que é o grande dragão, Satanás.

As sete cabeças são os sete ressurgimentos desse reino, que sempre 
acontecem na Europa. Durante os primeiros ressurgimentos esse 
reino era conhecido como o Império Romano, embora durante os seus 
muitos ressurgimentos esse reino estivesse formado por diferentes 
nações da Europa. Nem todas as vezes que esse reino ressurgiu ele o 
fez sob a bandeira do Império Romano. No entanto, em todos esses 
ressurgimentos participaram conhecidas e poderosas potencias 
militares da Europa.

Um dos ressurgimentos mais conhecidos foi o que teve lugar 
quando Napoleão subiu ao poder. Outro mais recente foi o que teve 
lugar quando Hitler subiu ao poder na Alemanha e estava determinado 
a fundar o Terceiro Reich. A palavra “Reich” significa “império ou 
reino”. O Terceiro Reich é o termo comumente usado para descrever 
este período da história, embora o que Hitler queria era que esse perío-
do da historia ficasse conhecido como “Großdeutsches Reich “(Grande 
Reich Alemão ). Outro termo comumente usado é “Tausendjähriges 
Reich” (Reinado de 1.000 anos). Hitler queria transformar Berlim na 
capital do “Grande império mundial alemão”. Durante uma convenção 
em Nuremberg ele disse: “Não haverá outra revolução na Alemanha 
nos próximos 1.000 anos”. E até nisso Satanás tenta zombar da verdade 
de Deus, porque só existe um Milênio, quando Jesus Cristo reinará 
como o Messias por 1.000 anos.

A subida de Hitler ao poder durante a Segunda Guerra Mundial 
foi o sexto ressurgimento. E ainda falta um, que possivelmente já 
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esteja acontecendo quando você esteja lendo isso. Neste último res-
surgimento participarão dez nações, os dez chifres. Deus deu a Seu 
apóstolo, o Sr. Herbert W. Armstrong, a compreensão das profecias 
sobre os sete ressurgimentos do Império Romano e sobre o significado 
desses dez chifres.

Esses dez chifres aparecerão durante o sétimo ressurgimento. Eles 
são os dez países da Europa que se enfrentarão a Rússia e a China na 
Terceira Guerra Mundial. Desde 1950 esse ressurgimento ha estado 
sendo planejado e preparado de uma maneira muito meticulosa. E no 
final essas nações terão muito poder por causa da besta e da mulher 
que a monta.

Estas dez nações vão emergir da atual União Europeia. E agora, 
enquanto estou escrevendo isto, os países do sul da Europa, que formam 
parte desta união, estão ao borde da falência. E isso vai provocar 
um efeito em cadeia. Os países do norte já estão se cansando de ter 
que manter os países do sul. Nos últimos dois meses todos falam do 
“Grexit”, uma expressão popularmente usada para referir-se a saída 
da Grécia da União Europeia. Porém, antes de que tudo isso termine, 
dez países se verão obrigados a unir suas forças para poder sobreviver, 
porque todos os outros países serão excluídos da União Europeia ou 
a abandonarão voluntariamente.

Os principais defensores de uma União Europeia mais forte vêm a 
alguns países como um fardo. Eles se referem à economia desses países 
pela sigla PIIGS, ou seja, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. 
Esse acrônimo expressa muito bem as frustrações e o desprezo que 
alguns países do norte sentem por esses países do sul. E esta não é 
a melhor receita para um império unido, porque esses sentimentos 
estão profundamente arraigados nas pessoas.

Estes versículos de Apocalipse também descrevem a uma mulher 
montada numa besta. Esta mulher representa a Igreja Católica, que 
sempre exerceu uma grande influência sobre os países da Europa. 
Especialmente porque foi fundada no coração do Império Romano, 
e é governada desde Roma. Mas com o tempo outras organizações 
religiosas começaram a surgir, especialmente entre os anos 1400 e 
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1600, e então essa Igreja começou a perder sua influência sobre os 
países da Europa. E desde então essa influencia foi diminuindo cada 
vez mais. No entanto, essa igreja terá novamente uma forte influência, 
ainda que por pouco tempo, sobre essas dez nações que se unirão neste 
último ressurgimento.

E esta profecia continua: “E a mulher [essa igreja falsa] estava 
vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas 
e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da 
imundícia da sua prostituição.” (Apocalipses 17:4).

Este versículo descreve o aspecto físico dessa mulher, porém 
também mostra sua imoralidade espiritual. E isto pode ser visto 
principalmente na suntuosidade de suas cerimónias, rituais, e do 
próprio Vaticano. O fato de que eles usam “cálices de ouro” revela 
uma grande perversão espiritual no que se refere ao sangue de Cristo 
e ao verdadeiro significado da observância do Pessach anual, como 
Deus ordena. O ritual que eles chamam de “santa comunhão” é uma 
perversão desta observância e é uma blasfêmia contra Jesus Cristo e 
contra Deus. Esta é a definição por excelência da palavra abominação. 
Tudo o que eles fazem é prostituição espiritual, porque eles utilizam 
o simbolismo espiritual do que é verdadeiro e o mesclam com o que 
é falso, para enganar as pessoas.

“E, na sua testa, estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, 
a Mãe das Prostituições e Abominações da Terra. E vi que a mulher 
estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas 
de Jesus. E, vendo-a eu, fiquei muito admirado [assombrado].” (Apo-
calipse 17:5-6).

O nome Babilônia tem dois significados aqui. O primeiro está 
relacionado com algo que começou nos dias de Noé, logo depois do 
dilúvio, quando as falsas religiões começaram a aparecer outra vez em 
muitas cidades, um das quais era Babel. Naquele tempo os habitantes 
dessa cidade resolveram construir uma torre tão alta que chegasse ao 
céu. As ruínas dessa torre ainda podem ser encontradas nos dias de 
hoje na região do Iraque. A corrupção e o orgulho foram aumentando 
a um ritmo tão acelerado na mente das pessoas que viviam naquela 
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cidade que Deus teve que intervir novamente para impedir que eles 
continuassem se corrompendo. 

Então todos falavam a mesma língua. E o Deus fez foi confun-
dir as pessoas criando diferentes idiomas, para impedir que elas 
continuassem com sua maldade. Esta é a origem, a base, dos muitos 
idiomas que existem hoje. Deus mudou algo no espírito que existe na 
mente dos seres humanos em um instante, e lhes deu a capacidade 
de compreender e de falar outro idioma. Quando Deus fez isso, as 
pessoas só podiam entender os que falavam e entendiam o mesmo 
idioma que elas.

É como se todo mundo falasse Inglês, e então de repente, de um 
dia para o outro, alguns só pudessem falar francês, outros japoneses, 
outros russo. E assim as pessoas se dividiram em vários grupos. E por 
mais difícil que seja imaginar uma coisa dessas, isso foi exatamente 
o que aconteceu. Uma pessoa falava em um idioma um dia e no dia 
seguinte falava em outro idioma completamente diferente. E para 
essa pessoa era como se ela sempre tivesse falado nesse novo idioma 
e ela não se lembrava do idioma que falava antes.

O essa cidade ficou conhecida como Babel, que significa “confusão”. 
Porque isso foi o que surgiu com os diferentes idiomas nesse dia. As 
práticas religiosas das pessoas já havia causado uma grande confusão, 
porque essas pessoas tinham crescido com muitas crenças religiosas. 
E Deus simplesmente aumentou a confusão que já existia entre elas 
fazendo com que as pessoas falassem idiomas diferentes.

E Babilônia, que se tornou um dos primeiros grandes impérios que 
como foi profetizado iam governar o mundo, esse nome tem o mesmo 
significado. Tanto Babel como Babilônia significam “confusão”. Esse 
nome se converteu em sinônimo das religiões e dos governos deste 
mundo. Tudo isso são sistemas criados pelo homem que só geram 
confusão, conflitos, divisões e guerras. Esses sistemas são totalmente 
opostos ao caminho de vida de Deus, o caminho que gera a unidade, 
ponderação, e a verdadeira paz.

Esta falsa religião se converteu em uma importante igreja, a 
Igreja Católica Romana, que teve muito poder e influência no Império 
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Romano e em toda Europa. E com isso ela amassou grandes riquezas, 
mantendo e fortalecendo o poder que já possuía. Essa igreja também 
é chamada de “a mãe de todas as prostitutas”, porque todas as outras 
igrejas surgiram dela.

E desde que foi fundada essa Igreja tem perseguido a Igreja de 
Deus. E como diz esse versículo, ela é culpada do sangue dos que 
formam parte da verdadeira Igreja de Deus. Desde que foi fundada 
ela tem sido a principal responsável pela prisão e morte de muitos 
do povo de Deus. Este versículo diz que eles são “testemunhas” de 
Jesus. (Algumas traduções usam a palavra mártires). E isso se refere 
á aqueles que têm vivido fielmente o caminho de vida de Deus no 
Corpo de Cristo, na Igreja de Deus, e que têm sido testemunhas, 
que têm experimentado o propósito do sacrifício de Jesus Cristo em 
suas vidas. E isto é o que possibilita a criação espiritual de Deus e a 
transformação da mente naqueles que Deus chama.

A Profecia para o Tempo do Fim
Deus deu a João a incumbência de escrever o livro do Apocalipse, 
mas apenas alguns versículos desse livro eram para sua época. No 
livro de Apocalipses João descreve coisas que iam acontecer 1.900 
anos mais tarde. E esses são os acontecimentos que nos levarão à 
segunda vinda de Cristo. Do capítulo 3 ao capítulo 20 João descreve 
acontecimentos que foram cumpridos nos últimos 70 anos, a medida 
que se acercava o tempo do fim. Porém a maior parte desses acon-
tecimentos abarca um período de tempo que começou no dia 17 de 
dezembro de 1994. Nessa data Jesus Cristo abriu o Primeiro Selo do 
livro do Apocalipse, marcando o início de uma contagem regressiva 
muito específica para sua segunda vinda. Vou falar disso com mais 
detalhes em outro capítulo, mas antes disso ha outras coisas que as 
pessoas precisam entender, para que possam compreender o que vou 
explicar mais adiante.

João primeiro descreve a Igreja Católica Romana. E nos versículos 
seguintes ele começa a falar dos ressurgimentos na Europa. O livro de 
Apocalipse nos da apenas uma visão geral disso, porque em seguida 
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João começa a falar dos acontecimentos que iam ocorrer dentro dessa 
contagem regressiva no tempo do fim.

“E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da 
mulher e da besta que a traz, a qual tem sete cabeças e dez chifres. A 
besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. 
E os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no 
livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta 
que era, e já não é, mas que virá.” (Apocalipse17:7-8).

E uma parte disto foi escrito em forma de enigma. Nos versículos 
anteriores está escrito que a mulher – a Igreja Católica – está sentada 
sobre a besta. E é essa besta quem dá à essa mulher mais poder e 
soberania. Essa besta é Satanás. E a palavra “besta” também é usada 
para descrever as nações através das quais Satanás trabalha para dar 
a essa igreja mais poder e soberania durante cada um dos ressurgi-
mentos. Esses ressurgimentos sempre resultaram em guerras. E essa 
igreja sempre esteve envolvida, de uma maneira ou de outra, nesses 
ressurgimentos. E muitas dessas coisas sempre acontecem por detrás 
dos bastidores, em segredo. E isso se deve, em parte, ao poder que está 
detrás de tudo isso: Satanás e os demônios.

Os últimos ressurgimentos não aconteceram sob a bandeira do 
Império Romano real, porém os primeiros sim. Os últimos ressur-
gimentos tiveram lugar quando algumas nações da Europa, que 
mantinham uma relação pouco usual com o Vaticano e com a religião 
católica, começaram uma guerra.

A Bíblia diz que Satanás será confinado em um “poço do abismo”, 
mas que depois ele será posto em liberdade por um breve período de 
tempo. E isso acontecerá em um momento muito específico, embora 
isso esteja escrito em forma de enigma.

Esse “poço do abismo” é referido a primeira vez quando os aconte-
cimentos da Quinta Trombeta são descritos. Podemos ler que quando 
os acontecimentos da parte espiritual da Quinta Trombeta começaram 
a ser cumpridos, que subiu fumaça do poço como a fumaça de uma 
grande fornalha. (Apocalipse 9:1-3). Essa parte já se cumpriu. Foi então 
quando Deus permitiu que Satanás perseguisse a Igreja de Deus. Esse 
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período de tempo já passou, e a última parte, a parte física, ainda deve 
se cumprir quando Satanás seja liberado, quando ele saia desse poço, 
do seu confinamento, para instigar a essas dez nações da Europa ao 
último ressurgimento, que resultará em uma última grande guerra.

E quando Deus permita que Satanás saia desse poço, do seu confi-
namento, Deus também vai permitir que essas dez nações da Europa 
se unam. E quando essas nações estejam completamente unidas como 
uma única potencia, sem ter que arcar com a responsabilidade de 
manter o resto da atual União Europeia, então começará a Terceira 
Guerra Mundial.

Se Deus não tivesse tudo isso sob controle, se Deus não tivesse 
planejado o momento para soltar a Satanás, essas nações já estariam 
em guerra. Esta é a realidade, especialmente nesse tempo do fim. As 
nações deste mundo terminarão envolvidas na Terceira Guerra Mun-
dial de uma maneira ou de outra. Esse é simplesmente o resultado da 
corrupção da mente das pessoas, da corrupção das nações. Se Deus 
não intervém exatamente da maneira que Ele está intervindo agora, 
essa guerra poderia durar muito mais tempo e causar muito mais 
destruição, sofrimento e uma longa e horrível sublevação em todo o 
mundo. Deus não vai intervir somente para impedir que o ser humano 
destrua a si mesmo, mas Ele também vai abreviar o tempo de duração 
de tudo isso, porque se Ele não fizer isso os seres humanos vão sofrer 
muito mais, e por muito mais tempo. 

Esse “poço do abismo” é uma descrição de algo físico. Essa ex-
pressão se compõem de duas palavras. A primeira, “poço”, significa 
uma cisterna (um lugar preparado para a retenção de água), e a outra 
palavra, “abismo”, significa “um lugar sem fundo”. 

É difícil de descrever o que existe no mundo espiritual usando 
como exemplo as coisas que existem no mundo físico. Este lugar é 
um estado de espírito, especialmente preparado para limitar a capa-
cidade de Satanás de exercer seus poderes. Se trata de uma condição 
ou estado onde um ser espiritual fica limitado, impedido de usar o 
poder que ainda tem. Porém, mesmo estando confinado nesse abismo 
espiritual, esse ser ainda pode transmitir atitudes de espírito, ainda 
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pode influenciar os seres humanos. Mas no começo do Milênio, quando 
esse poço do abismo seja totalmente lacrado, Satanás já NÃO poderá 
usar seu poder sobre outros seres durante todo o Milênio.

Satanás subirá do poço do abismo, sairá desse estado de confi-
namento espiritual durante sétimo e último ressurgimento. E neste 
último ressurgimento também há dez chifres, que são mencionados 
uns versículos mais adiante.

A besta que era e que já não é
Alguns destes versículos foram escritos em forma de enigma. Como 
por exemplo o versículo que diz que “a besta que viste foi, e já não é, 
subirá do poço do abismo”. A besta que “era” poderia referir a qual-
quer período de tempo quando Satanás esteve ativo durante um dos 
ressurgimentos na Europa, quando seu poder não estava limitado 
no poço do abismo espiritual. No entanto, esta parte do versículo se 
refere a um período de tempo muito específico. Isso se refere a última 
vez em que ele foi liberado de seu confinamento e pôde exercer sua 
influencia direta sobre Alemanha e Itália através de Hitler.

Depois da Segunda Guerra Mundial Satanás voltou a seu confina-
mento, ficando seu poder limitado. Foi então quando Satanás, a besta 
não era, não podia exercer seu poder sem restrições, porque estava 
confinado nesse abismo espiritual, onde já está por quase 70 anos agora.

Mesmo estando espiritualmente limitado Satanás segue en-
gando e exercendo seu poder, transmitindo certa atitude espírito, 
para poder exercer sua influência. Mas não é sempre que Deus lhe 
permite usar seu poder de Destrutor, para destruir. Este versículo 
também nos diz o que vai acontecer quando esse período de tempo 
termine, quando Satanás “já não é”, porque não poderá usar seus 
poderes sem restrições, porque estará confinado. “A besta que viste 
era, e já não é, e há de subir do poço do abismo, e irá à perdição”. 
(Apocalipse 17: 8).

Aqui diz que Satanás vai sair desse abismo espiritual, do seu estado 
de confinamento, e que ele então irá a “perdição”. A palavra “perdição” 
tem diferentes significados, como por exemplo ruína, destruição, 
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perecer, morrer. Isso tem um duplo propósito, porque quando Satanás 
seja liberado, ele vai instigar indivíduos e nações a começar a Terceira 
Guerra Mundial o mais rápido possível. E suas ações causarão muita 
destruição, ruína e mortes. Porém, esta será a última vez que Deus 
vai permitir a Satanás provocar uma guerra e causar tanta destruição; 
embora mais tarde ele vai tentar fazer isso outra vez.

E ao provocar essa última grande guerra, que causará muita 
destruição e mortes, Satanás estará caminhando rumo a sua própria 
destruição e morte, porque ao provocar essa última guerra ele mesmo 
estará causando sua própria perdição.

E essa linguagem enigmática é usada novamente na última parte 
do versículo: “E os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não estão 
escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo 
a besta que era, e que já não é, mas que será.” (Apocalipse 17:8).

Isto é profético e se refere ao período de tempo após o 7o ressur-
gimento, quando Satanás será lançado no poço do abismo (no abismo 
espiritual) durante os seguintes 1.000 anos, que começam logo após a 
segunda vinda de Cristo. Você pode ler sobre isto em Apocalipse 20:1-3.

E quando essas pessoas mencionadas nesse versículo sejam infor-
madas que Satanás será confinado por 1.000 anos elas se admiraram 
(se assustaram) ao entender o que Satanás fez durante os últimos 
6.000 anos. E elas se alegrarão porque Satanás não estará entre os 
seres humanos durante todo o Milênio. 

Aqueles “cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a 
fundação do mundo” são os que viverão no Milênio, sem a influencia 
de Satanás e dos demônios, durante 1.000 anos.

Aqueles cujos nomes “estão escritos” no livro da vida desde a 
fundação do mundo são os 144.000, que voltarão com Jesus Cristo. 
Isto não significa que certas pessoas foram predestinadas a isto, 
como alguns ensinam. E muito menos significa que os nomes de 
certas pessoas foram escritos em um livro antes da criação dos 
seres humanos.

A frase “aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida” se 
refere a um número específico de 144.000 pessoas que, como Deus 
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planejou antes da fundação do mundo, serão ressuscitadas como 
seres espirituais na primeira ressurreição, quando Cristo regresse. 
Seus nomes estiveram sendo escritos no livro da vida durante os 
últimos 6.000 anos. Eles são os que Deus “escolheu” para ser res-
suscitados como seres espirituais na primeira ressurreição, quando 
Cristo regresse.

O versículo 8, que acabo de citar, fala de Satanás mas usando 
novamente uma linguagem enigmática quando diz que eles “se ad-
mirarão vendo a besta que era, e que já não é, mas que será”. Isso se 
refere a uma época específica, depois que o Milênio seja estabelecido. 
“ A besta que era”, se refere a quando Satanás fomentará o 7o e último 
ressurgimento de um império europeu. Mas no momento aqui refe-
rido ele já “não é”. Ou seja, isso mostra que durante este 7o e último 
ressurgimento ele “era”, mas que quando o Milênio for estabelecido 
ele “já não é”, ele já não terá poder porque será lançado novamente 
nesse abismo espiritual.

A expressão “já não é” significa que embora Satanás ainda exista 
ele já não pode mais enganar e influenciar aos seres humanos. Ele 
ainda é o grande Destruidor, ele ainda está vivo, ele ainda existe, 
mas agora ele está “dentro” do abismo (esse abismo espiritual), e esse 
abismo será lacrado para que ele já não possa instigar outro ressurgi-
mento do império europeu, já não possa influenciar os seres humanos 
através do que transmite ou de nenhuma outra maneira durante os 
seguintes 1.000 anos.

Apesar de que grande parte do que eu acabo de explicar pode 
parecer um pouco confuso, com o tempo isso vai começar a fazer 
muito mais sentido para você, porque as coisas que vão acontecer 
de agora em diante começarão a se encaixar dentro do que Deus 
está cumprindo. Quando você “veja” essas coisas com mais clareza e 
“experimente” essas coisas na sua vida, isto lhe dará mais coragem 
e esperança, você vai poder ver o que lhe espera em uma nova era. 
E então, quando você começar a ver essas coisas acontecer, você vai 
experimentar uma alegria, uma plenitude de vida e uma emoção que 
você nunca pôde sequer imaginar.



175PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

A Revelação que Deus deu ao Sr. Herbert W. Armstrong
Os versículos a continuação nos dão uma visão geral das coisas que se 
seguirão. João descreve neste capítulo a sequência dos acontecimentos 
e nos da uma espécie de “esquema” das coisas que aconteceriam e que 
nos levariam à contagem regressiva para a vinda de Cristo.

“Aqui se requer de sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre 
os quais está sentada a mulher” (Apocalipse 17:9).

Eu já disse antes que essa sabedoria é a mente de Deus, é o Verbo 
(o logos) de Deus. E somente Deus pode dar isso a uma pessoa. E 
Deus deu ao Sr. Armstrong o entendimento de que estes versículos 
se referem do tempo do fim. Deus lhe deu o entendimento de que a 
palavra “monte” se refere profeticamente as grandes nações. Neste 
versículo Deus revela claramente que a mulher, a Igreja Católica, estava 
sentada “sobre” cada um dessas bestas durante seus ressurgimentos.

“São também sete reis. Cinco já caíram, um ainda existe, e o outro 
ainda não surgiu; mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco 
tempo”. (Apocalipse 17:10).

Houve apenas um período de tempo, que durou apenas alguns 
anos, quando este versículo poderia se cumprir com o específico sig-
nificado que se aplica a esse mesmo período de tempo. Deus revelou 
o significado disso ao Sr. Herbert W. Armstrong durante no exato 
momento em que isso estava se cumprindo. Deus começou mostrando 
ao Sr. Armstrong que estes versículos coincidem com algo que o pro-
feta Daniel descreveu. Deus revelou ao Sr. Armstrong que faltava um 
último ressurgimento do antigo Império Romano (embora não com 
esse nome), que deveria se cumprir antes da segunda vinda de Jesus 
Cristo. O Sr. Armstrong entendeu que seriam sete ressurgimentos 
no total.

E quando a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, Deus 
revelou ao Sr. Armstrong que esse versículo é um versículo profético 
que mostra de maneira bem específica algo que estava acontecendo 
naquele exato momento. Ele sabia que haveria sete ressurgimentos, 
e que cada um deles seria chefiado por um determinado governante, 
como Napoleão e Hitler. E no exato momento que Deus revelou o 
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significado desse versículo ao Sr. Armstrong Hitler estava chefiando 
o 6o ressurgimento.

E com base neste versículo o Sr. Armstrong pôde compreender 
que haviam sete reis (um em cada ressurgimento), que cinco deles já 
haviam caído, e que o 6o estava governando durante a Segunda Guerra 
Mundial, que estava em curso. Desses sete reis (sete ressurgimentos), 
cinco já haviam caído, um estava no poder, Hitler, e o outro, o 7o e 
último, “ainda não surgiu”.

E esse versículo diz que quando o 7o rei surgir “deverá permanecer 
durante pouco tempo”. Esse 7o ressurgimento será de curta duração, 
será mais breve que todos os anteriores. Porém, com os armamentos 
modernos que o homem possui hoje em dia, ele causará muito mais 
destruição do que em todos o seis anteriores juntos.

O seguinte versículo, que continua falando em uma linguagem 
enigmática, diz: “A besta que era, e agora não é, é o oitavo rei. Ela é um 
dos sete, e caminha para a perdição”. (Apocalipse 17:11).

Com a compreensão de tudo o que já expliquei até agora é mais 
evidente sobre o que este versículo está falando. O que vai a caminho 
da perdição é Satanás. Ele é a besta que dá poder a cada ressurgimento. 
Ele é conhecido como o poder da besta, o poder que está detrás de 
cada um desses ressurgimentos. Satanás é a besta que “era, e que já 
não é”, como eu disse antes.

Satanás é um “dos sete”, porque ele é o poder por detrás de cada 
um desses ressurgimentos. E como ele é “um dos” sete e é o cabeça 
de todos eles, ele é contado como o oitavo.

Dez Nações Unidas Como uma Única Nação 
“Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam reino, 
mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a 
besta. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade 
à besta.” (Apocalipse 17:12-13).

Os dez chifres, que são descritos como dez reis que recebem seu 
poder juntos, como “um reino”, é o 7o ressurgimento. Estes são os dez 
países que se verão obrigados a formar uma aliança, os Estados Unidos 
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da Europa. Pouco antes disso Satanás subirá do poço do abismo (do 
abismo espiritual.) Ele vai manipular os acontecimentos de tal forma 
que esses dez países pensarão que devem formar essa aliança rapida-
mente, para poder sobreviver ao que estará acontecendo no mundo.

Aqui diz que eles receberão poder para reinar com a besta por 
uma hora. Esse reino, que surgirá da aliança desses dez países, não 
será um reino forte. E depois de unidos esses países já não poderão 
desfazer essa aliança, embora desejarão poder desfazer isso. Depois 
que tudo isso tenha sido ativado e comece mais uma guerra mundial 
eles não poderão simplesmente desativá-lo.

No livro de Daniel este último ressurgimento é descrito de uma 
maneira um pouco diferente, mostrando mais suas fraquezas.

Daniel conta como Deus lhe deu a capacidade de entender um 
sonho que teve o rei Nabucodonosor. Daniel contou a Nabucodonosor 
tanto o sonho e como a interpretação do mesmo. Em seu sonho Nabu-
codonosor viu uma grande estátua construída de diferentes metais da 
cabeça aos pés. A primeira parte, a cabeça, era de ouro. Daniel disse 
a Nabucodonosor que esta cabeça representava o próprio Nabucodo-
nosor e o grande reino sobre o qual ele reinava, o Império Babilônico.

Daniel então lhe disse que depois do seu reino três outros gran-
des reinos viriam sucessivamente, até que a era do autogoverno do 
ser humano chegasse ao fim, quando Deus então vai intervir e vai 
estabelecer o Seu reino na Terra. 

O segundo reino foi o Império Medo-Persa. O terceiro foi o Império 
Greco-macedônio. E o quarto foi o Império Romano ou os Impérios 
da Europa.

O último reino estava representado pelas pernas, que eram de 
ferro, mas os pés e os dedos dos pés eram feitos de uma mistura de 
ferro e de barro.

“E o quarto reino será forte como ferro; pois, como o ferro esmiúça 
e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e que-
brantará. E, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro 
de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido; contudo, haverá 
nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado 
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com barro de lodo. E, como os artelhos eram em parte de ferro e em parte 
de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. 
... Nos dias destes reis [dez dedos e dez reis, o último ressurgimento e 
a última parte da estátua], o Deus dos céus estabelecerá um reino que 
jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro 
povo [não será governado por homens, mas por Cristo e os 144.000]. 
Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino 
durará para sempre.” (Daniel 2: 40-42, 44).

Nesta profecia, que Deus deu a Daniel alguns séculos antes de 
revelar a João as coisas que João depois escreveu no livro do Apo-
calipse, Deus predisse o que aconteceria, a ascensão e a queda dos 
grandes reinos, até a segunda vinda de Cristo e a instauração do Reino 
de Deus. As profecias de Daniel levam a revelação de Deus sobre o 
momento exato da primeira vinda de Cristo, e também o momento 
para a segunda vinda de Cristo.

Estes versículos no livro de Daniel revelam que o Império Romano 
seria forte como o ferro, mas que no final, como os pés e os dez dedos 
da estatua, seria como uma mistura do ferro com o barro. E esta é 
uma descrição muito precisa do que Deus estava revelando sobre a 
última parte da estátua, a última parte do antigo Império Romano (o 
Império Europeu) que estaria unido por um breve período de tempo 
no tempo do fim. Esse império seria muito poderoso por um lado, mas 
por outro muito frágil. Porque assim como essa mistura não dá liga, 
não pode estar unida, a União Europeia hoje, embora tenha muito 
poder, contínua sendo frágil. 

Esses versículo de Apocalipse 17 dizem que esses dez reis receberão 
poder para reinar junto com a besta durante uma hora. Satanás é essa 
besta, que levará esses reis a formar uma aliança, como uma só nação. 
E então eles “darão seu poder à besta”, à Satanás. Isto se refere prin-
cipalmente a seu poder militar, ao poder para provocar uma guerra.

Embora não se saiba ainda a identidade desses dez países, há 
um país da União Europeia que já possui armas nucleares. Essas dez 
nações possuirão muitas armas nucleares, que elas usarão em um 
conflito contra a Rússia e a China. E uma dessas nações, a França, 
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embora sendo descendente do antigo Israel, já encabeçou um dos 
ressurgimentos anteriores. E mesmo se a França não for uma das dez 
nações, esse pais possui uma grande quantidade de armas nucleares, 
das quais essas dez nações poderão facilmente se apoderar. E devo 
disser que a Alemanha não somente será uma dessas dez nações, mas 
será também a nação que encabeçara essa aliança.

Deus ainda não revelou toda a ordem cronologia desses aconte-
cimentos. Isso é algo saberemos quando essas dez nações formem 
finalmente essa aliança.

E possivelmente Deus só vai permitir que o poder destrutivo 
dessa guerra seja liberado mais no final da contagem regressiva para 
a segunda vinda de Cristo. Se esse for o caso, então Deus só permitirá 
que Satanás seja liberado – que ele suba do abismo - mais tarde, no 
final desse período de tempo. Uma guerra nuclear causará mais de-
vastação e mais destruição, a níveis inimagináveis e em um período 
de tempo muito mais curto.

O período de tempo aqui mencionado, uma hora, é sem dúvida 
profético e talvez signifique um período literal de 60 dias, de acordo 
com o significado profético que Deus revelou sobre um período de 
tempo semelhante. E no momento em que estou escrevendo isto ainda 
não sabemos com exatidão quando começará esse período de tempo.

Deus nem sempre me revela as coisas imediatamente. Ele costu-
ma fazer isso de maneira gradual. E isso é algo que a Igreja entende 
como a “revelação progressiva”. Deus faz isso de tal maneira que Ele 
pode revelar vários outros assuntos relacionados a um determinado 
tema, para dar-nos uma compreensão mais clara, pra mostrar-nos 
qual deve ser nosso enfoque no futuro e para dar-nos a capacidade 
de entender Sua vontade. Isso faz parte de um processo pelo qual 
Deus também treina, modela e forma os Seus servos, para que eles 
possam estar mais em unidade de espírito com Ele, enquanto estão 
sendo preparados para servir em uma função específica dentro de 
Sua Família no futuro.

Em um outro capítulo vou explicar com mais detalhes a sequencia 
dos acontecimentos do tempo do fim, e também algumas coisas que 
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acabo de mencionar. É provável que no momento em que eu comece 
a escrever esse capítulo Deus já tenha revelado mais, porque assim 
tem sido a minha experiência ao longo dos anos, assim é como Deus 
tem trabalhado comigo. Existem padrões aos que eu já me acostumei. 
E isso é muito reconfortante, porque Deus me dá mais confiança e 
força. E posso experimentar como Ele usa Seu poder para revelar Sua 
verdade e Sua vontade.

O destino da Igreja Católica
Há algo muito peculiar que vai acontecer com a Igreja Católica durante 
este período de tempo. O que Deus revelou sobre isso é realmente 
incrível. Essa mulher se sentou sobre cada besta que ressurgiu. E a 
historia revela que cada vez que ela fez isto algo estava ocorrendo; 
essa mulher foi perdendo cada seu poder e sua autoridade com cada 
um desses ressurgimentos.

No entanto, durante este último ressurgimento ela vai fazer tudo 
o possível para exercer mais poder e domínio sobre as dez nações. 
Esse ressurgimento é único, mais que todos os outros, porque o ob-
jetivo agora é totalmente diferente. Este ressurgimento não é como 
os anteriores, quando reis (governantes) estavam empenhados em 
conquistar outras nações em busca de poder, riquezas e fama; fosse 
isso algo imaginário ou real. Já mencionei a Napoleão e a Hitler, porque 
eles são os mais conhecidos em nossa época. Hoje em dia a maioria 
das pessoas não compreende muito a história. Nos ressurgimentos 
anteriores os reis provocavam guerras, brandiam suas espadas; como 
agora a China e Rússia, comandada por Putin. Mas os líderes deste 
último ressurgimento não farão isso.

Para os líderes europeus esse ultimo ressurgimento será mais 
uma questão de “necessidade e de responsabilidade”. Eles não serão 
motivados por desejos de conquista e pela fome de guerras, apesar de 
que vão entrar nessa guerra. Muitos países ocidentais não queriam 
participar da Segunda Guerra Mundial, mas Hitler não lhes deixou 
muitas alternativas. E estes dez países também participarão nessa 
guerra com a mesma relutância.
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Vejamos o que mais vai acontecer neste último ressurgimento de 
uma grande potência europeia em Apocalipse 17:

“Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade 
à besta.” (Apocalipse 17:13). Dez líderes, dez nações formarão uma 
aliança, embora com muita relutância, e entregarão sua soberania 
individual a um único governo, que governará a todos eles. Eles “en-
tregarão seu poder à besta”. Eles criarão exatamente o que Satanás 
(“a” besta) quer criar através deles, uma potência nuclear para contra 
atacar a outras duas nações em um conflito que terminará em uma 
grande guerra. E gora, nestes momentos, há espíritos trabalhando 
na Rússia e na China, levando essas nações a preparar-se para uma 
guerra mundial.

O que poucos notam isso, e que talvez seja difícil de acreditar no 
momento em que estou escrevendo isto, é que nenhuma dessas profecias 
sobre o tempo do fim se referem aos Estados Unidos ou ao Reino Unido. 
Mas ha profecias, das que ainda não falei, que dizem que os governos, 
as riquezas e todo o poder desses dois países serão completamente 
destruídos antes que essas dez nações formem essa aliança. E a razão 
para que essas dez nações formem essa aliança é, em grande parte, o 
resultado do colapso e da destruição dos Estados Unidos.

“Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o 
Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus segui-
dores, aqueles que são chamados, escolhidos e fiéis.” (Apocalipse17:14).

Os que “guerrearão” são as dez nações, ou melhor dito, o último 
poder da besta que oferecerá resistência a Jesus Cristo e aos que 
virão com ele - os 144.000. Em algum momento, depois de que essa 
poderosa aliança europeia seja formada, depois dessa guerra que eles 
vão provocar, Jesus Cristo e os 144.000, que serão reunidos para vir 
com ele, se manifestarão fisicamente na terra. E embora este aconte-
cimento será estritamente a nível espiritual, algo que não poderá ser 
visto por ninguém a nível físico, Deus mostrará uma manifestação 
física desse importante acontecimento. E essa manifestação será algo 
de tal magnitude e resplendor que todos os que testemunhem isso 
sentirão muito medo.
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Isso pode ser comparado aos filmes de ficção científica sobre in-
vasões de alienígena, com grandes naves alienígenas aproximando-se 
do planeta Terra. Mas as produções de Hollywood não são nada em 
comparação ao que vai acontecer na realidade. E como vão reagir as 
pessoas e as nações a uma coisa dessas? A reação da Rússia e da China 
é talvez a mais previsível, porque é muito pouco provável que eles, em 
algum momento, considerem que Deus possa ter algo que ver com tudo 
isso, já que para eles isto está totalmente fora de cogitação. E o mais 
provável é que eles pensem que se trata de uma invasão alienígena. 
Hoje em dia as pessoas especulam sobre a possibilidade da existência 
de vida extraterrestre e parecem considerar uma invasão de seres 
extraterrestres como uma possibilidade verosímil. E até mesmo o 
Papa falou sobre isso. Mas se ele realmente cresse no que Deus diz 
ele não diria algo assim.

Mas, o que a Europa vai fazer?
Aqui diz claramente que eles vão guerrear contra o Cordeiro. As 

nações do mundo estarão tão abaladas com o que verão na atmosfera 
da Terra, algo enorme e esplendoroso, que essas potências mundiais, 
que estarão em guerra, vão parar de combater e começarão a se con-
centrar no que eles pensarão ser uma “invasão”. Eles então começarão 
a atacar algo que eles não entendem, não aceitam e que nem sequer 
imaginam que é real. 

E será nesse momento que Deus começará a derramar o que o 
livro de Apocalipse chama de as Sete Últimas Pragas. Estas pragas 
serão derramadas principalmente sobre a China, a Rússia, e todos 
os sues aliados, e vai destruir completamente os seus governos, seu 
poder militar e suas principais cidades. Deus então vai destruir mais 
de 1 bilhão de pessoas. E possivelmente mais de 2 bilhões de pessoas 
morrerão antes de que tudo isso termine.

Essas pragas, enviadas diretamente por Deus, também serão 
derramadas sobre as dez nações da Europa e causarão o mesmo efeito 
que na Rússia e na China, mas em maior escala.

Então Deus e Cristo começarão a estender Sua misericórdia a 
essas nações, a nível individual, se elas se arrependem do seu estupido 
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erro quando entendam que têm sido enganadas por essa mulher. Eles 
começarão a entender que em realidade estão lutando contra Jesus 
Cristo, e muitos começarão a se arrepender. Seus olhos começarão 
a ser abertos e eles poderão ver a verdade sobre a Igreja Católica. 
Porque esses países europeus entenderão que essa igreja têm estado 
mentindo-lhes e enganando lhes por mais de 1.700 anos.

“E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são 
povos, e multidões, e nações, e línguas”. (Apocalipse 17:15).

Essa igreja falsa tem exercido seu poder e influência sobre as 
nações de toda a terra. As vezes em continentes inteiros, como na 
América do Sul.

“E os dez chifres que viste na besta são os que aborrecerão a pros-
tituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão 
no fogo”. (Apocalipse 17:16).

Quando os habitantes desse países começarem a entender que a 
segunda vinda de Jesus Cristo é algo real e que eles foram enganados, 
eles começarão a expor a essa mulher, que estava assentada sobre a 
besta, e que lhes esteve enganando durante séculos. Eles vão expor 
suas mentiras e todos poderão ver a verdade sobre as falsas doutrinas 
das que falei antes, neste mesmo capítulo. A palavra “nua” aqui tem 
um significado espiritual e se refere ao fato de que os enganos e as 
mentiras dessa mulher serão expostos e que então todos poderão ver 
a verdade sobre ela.

Estas nações não se limitarão a expor a essa mulher como o que 
ela realmente é: uma grande prostituta espiritual, mas seu ódio se 
incenderá contra essa igreja e eles começarão a destruir seus edifícios 
e a que foi a sede do seu poder durante tantos séculos. Antes de que 
Satanás seja lançado de volta ao poço do abismo (o abismo espiritual), 
e desta vez esse poço ficará lacrado por 1.000 anos, essas dez nações 
se rebelarão contra a igreja que tem estado “montando tão alto” graças 
ao apoio que elas lhe têm dado. Porque isto é que a maioria das nações 
da Europa tem feito por mais de 17 séculos.

O fim dessa igreja será rápido. Quando todos vejam a sua nudez, 
também verão a nudez de suas filhas prostitutas do cristianismo 
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tradicional e se rebelarão contra elas também. Isto abrirá o caminho 
para que a verdadeira Igreja de Deus possa ser rapidamente estabelecida 
sobre toda a terra.

Antes de aceitar toda a verdade que Deus deseja oferecer-lhes, 
as pessoas primeiro devem começar a ver as mentiras e os enganos 
debaixo dos quais elas viveram durante tanto tempo. Quando elas 
começarem a ver isso, então, e só então, elas poderão começar a se 
arrepender de verdade. E nesse momento Deus poderá derramar o Seu 
espírito santo sobre as pessoas, como Ele planejou desde o principio. 
Então haverá somente um governo e somente uma religião, a religião 
verdadeira.

E uma grande notícia é dada uns versículos mais adiante, quando 
um anjo proclama em voz alta: “Caiu a grande Babilônia!”



D urante a última década, o mundo tem estado cada vez mais 
a beira de um colapso econômico global. Todos os países da 

América do Sul estão em crise econômica. Alguns países começaram 
a empunhar suas espadas outra vez, e outros já estão em guerra. E no 
meio desse turbilhão, que se está formando rapidamente, as pessoas 
se mostram cada vez mais curiosas e interessadas em temas como o 
fim dos tempos, o fim do mundo, e catástrofes naturais. 

Isto se pode notar especialmente nos programas de televisão, nas 
produções de cinema e, em alguns círculos religiosos, onde existe uma 
verdadeira fascinação por essas coisas. Porém, em meio a tudo isso, a 
pesar de que seja em segredo, cresce a preocupação e o medo de que 
estas coisas se tornem realidade.

Embora nos países ocidentais muitas pessoas parecem estar 
determinadas a “esconder a cabeça na areia” e ignorar os crescentes 
sobressaltos na econômica mundial, alguns sentem cada vez mais medo 
e estão começando a entender que a “hora da verdade” se aproxima.

Como resposta a crise financeira mundial os Estados Unidos estão 
aplicando a chamada “flexibilização quantitativa”. A verdade é que os 
Estados Unidos são os maiores responsáveis pelo que está acontecendo. 
E sua politica econômica interna e externa contribui para agravar ainda 
mais a situação; especialmente no que se refere ao sistema bancário 
mundial e ao petrodólar (a moeda de reserva). Eles também utilizam 

Capítulo 5

OS SELOS DE APOCALIPSE 
E A ABOMINAÇAO DA 
DESOLAÇAO
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sofisticados e falazes malabarismos, principalmente com as finanças 
e as estatísticas. E também inventaram o maior esquema Ponzi que o 
mundo jamais poderia pensar. Mas como eles não o chamam assim, 
o resto do mundo muito menos.

E os economistas, as empresas, as instituições bancárias em 
todo o mundo, e até mesmo algumas nações fingiram não ver o que 
estava acontecendo, porque era mais conveniente para seus interesses 
egoístas. Se eles não tivessem apoiado isso da maneira que apoiaram, 
“fingindo não ver” o que estava acontecendo, a economia mundial já 
teria entrado em colapso a muito tempo. Mas o colapso virá, disso 
você pode ter certeza. 

O pessoal de Wall Street sabe muito bem como jogar esse jogo. Já 
não é nada insólito que depois de uma má notícia as ações comecem 
a subir, quando no passado elas teriam caído. Tudo parece estar de 
cabeça para baixo. E tal como foi profetizado: eles chamam de mau 
aquilo que é bom e de bom aquilo que é mau.

Provavelmente no momento em que você esteja lendo isto a econo-
mia dos Estados Unidos já terá colapsado; o que significa que a econo-
mia mundial terá colapsado também. Isso terá maiores consequências, 
porque então as nações terão que se enfrentar a realidade de que a 
única saída para “redefinir a economia global” é outra guerra mundial.

Já mencionei anteriormente que a China e a Rússia já viram “a 
escritura na parede”, e que já faz algum tempo que eles se estão pre-
parando para essa guerra. E se você estivesse no lugar deles, sendo 
tratados como são tratados pelos Estados Unidos, você provavelmente 
faria o mesmo. Os Estados Unidos estão empurrando esses países 
nessa direção; estão fazendo isso de muitas maneira. E, diga-se de 
passagem, isso não é muito inteligente ou diplomático de sua parte. 
A maioria das pessoas pensaria duas vezes antes de tentar encurralar 
a um urso cutucando-o com uma vara curta. Isto é uma grande hi-
pocrisia. Quando os Estados Unidos descobriram que a antiga União 
Soviética estava armazenando armas nucleares em Cuba, o mundo 
esteve ao borde de uma guerra nuclear. E agora os Estados Unidos estão 
posicionando suas armas nucleares cada vez mais perto das fronteiras 
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da Rússia, e esperam que os russos fiquem de braços cruzados e não 
façam nada a respeito.

E para ser sincero, o mundo está cansado da atitude egoísta, da 
intimidação do governo dos Estados Unidos, que só se preocupa por 
seus próprios interesses. Os Estados Unidos já não são a nação que 
eram antes. Muitos países têm procurado criar outros sistemas, numa 
tentativa de frear a espiral descendente causada pelas políticas dos 
Estados Unidos e das instituições que eles controlam. Alguns países 
já começaram a comprar e a vender em outras moedas, deixando de 
lado o petrodólar, a moeda mundial que eles usam para manter á 
outras nações em um cativeiro.

A China acaba de criar um novo sistema para compensar e para 
neutralizar a influência negativa e o controle de instituições como 
o FMI e os bancos centrais, que são controlados pelo governo dos 
Estados Unidos. E embora os Estados Unidos fizeram uma enorme 
pressão sobre os outros países para não se vinculassem a este novo 
sistema, o Japão foi o único país que cedeu a essa pressão, e o Banco 
Asiático de Investimento e Infra-estrutura (AIIB), no qual participam 
a maioria dos países da Europa, Canadá, Austrália, Israel, África do 
Sul, e outras 60 nações, já está em pleno funcionamento.

Demorou muito para que as pessoas começassem a falar da possibi-
lidade de que o mundo esteja prestes a entrar em uma guerra mundial. 
Quando eu comecei a escrever o livro 2008 – O Último Testemunho de 
Deus, por volta do ano 2005, eu disse que a Terceira Guerra Mundial 
era algo inevitável e que estava prestes a estourar, mas ninguém me 
deu ouvidos. Naquela época não era comum ver reportagens nos 
meios de comunicação ou ouvir a líderes mundiais alertando sobre 
tal possibilidade. Mas este ano (2015) algumas pessoas finalmente 
começaram a despertar e a falar de suas preocupações sobre essas 
coisas. No entanto, a maioria das pessoas não quer dar ouvidos a isso 
e nem sequer consideram que tal coisa seja realmente possível. É 
como se as pessoas pensassem que se elas ignoram essa possibilidade 
isso vai desparecer, não vai acontecer. Mas isso não funcionou antes 
com a Segunda Guerra Mundial, e também não vai funcionar agora.
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Cegos para a profecia
E como pode ser que a Igreja de Deus saiba o que está prestes a 
acontecer e o resto do mundo está cego para isto? Durante mais de 
70 anos, a verdadeira Igreja de Deus tem sido avisada de que haverá 
uma última guerra mundial - uma guerra nuclear.

Primeiramente, isso está relacionado com o que já disse no começo 
deste livro. As pessoas não dão ouvidos a Deus. Elas nunca deram 
ouvidos a Deus! Elas nem sequer saberiam a quem dar ouvidos se 
realmente quisessem saber a verdade, se desejassem ouvir. Algo que 
elas não fazem e nunca fizeram. Esse é o verdadeiro testemunho. 
Esse foi o último testemunho de Deus, que começou no final do ano 
2008. Do final de 2008 a meados de 2012, Deus deu um ÚLTIMO 
testemunho nesse tempo do fim de como os seres humanos têm se 
comportado durante os últimos 6.000 anos. E como Deus revelou, 
as pessoas só começarão a se importar e a querer dar ouvidos a Ele 
quando vejam as catástrofes vindo sobre elas, quando a economia 
mundial colapse e comece a última guerra mundial.

Mesmo no caso de que as pessoas comecem a ler na Bíblia as 
profecias sobre o tempo do fim, elas não podem entender o que está 
escrito; embora há muitas organizações religiosas que pensam que 
poderíamos estar vivendo no que se conhece como o tempo do fim. 
As pessoas não podem fechar os olhos para o fato de que a maldade 
no mundo aumenta mais que nunca antes, e cada vez mais rápido. 
Muitos tentam interpretar o livro do Apocalipse, chegando a todo 
tipo de conclusões e fazendo todo tipo de conjeturas sobre coisas que 
estão escritas ali.

A razão pela qual as pessoas não podem entender o que está escrito 
ali é porque isso só pode ser revelado por Deus. É por isso que a Igreja 
de Deus não está cega para as profecias de Jesus Cristo e para o que 
está escrito no livro do Apocalipse, onde Deus revela passo-a-passo 
os detalhes do que vai acontecer até a vinda do Messias em seu Reino, 
como Rei dos reis.

Mas nem mesmo a Igreja pode entender o que está escrito na pro-
fecia se Deus não revela isso primeiro a Seus profetas. Eu já mencionei 
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algumas coisas relativas a profecia que Deus revelou a Seu apóstolo, o 
Sr. Herbert W. Armstrong. Deus revelou a ele a verdade sobre a “chave 
de Davi”, que como foi profetizado seria entregada a ele.

Deus revelou ao Sr. Armstrong o significado da profecia de Daniel 
sobre a ascensão e queda dos reinos que existiriam até a vinda de 
Cristo. Deus também revelou a ele o significado dos ressurgimentos do 
Império Romano (das nações europeias), que também nos levariam até 
a vinda de Cristo. Tudo isso era necessário para que o Sr. Armstrong 
pudesse entender quais são as nações modernas que são descendentes 
das dez tribos perdidas de Israel.

Isso era necessário para que o Sr. Armstrong pudesse cumprir o 
que está escrito em Mateus 24:14 e pudesse proclamar o evangelho 
(as boas novas) sobre a vinda do Reino de Deus em todo o mundo.

Há também uma profecia que o Sr. Armstrong costumava men-
cionar quando falava dos acontecimentos catastróficos do tempo do 
fim, que ocorrerão justo antes da segunda vinda de Cristo. Apesar de 
que ele não entendesse a importância e o significado deste versículo 
em Amós.

“Certamente o Senhor, o Soberano, não faz coisa alguma sem (antes 
de) revelar o Seu plano aos Seus servos, os profetas”. (Amós 3:7).

Antes de começar a contagem regressiva para a segunda vinda 
de Cristo, a Igreja de Deus entendia este versículo como um anúncio 
dos acontecimentos do tempo fim; embora não soubéssemos então o 
que esses acontecimentos envolvem. A Igreja pensava nos possíveis 
significados dessas coisas, mas não as entendeu até que a contagem 
regressiva para a segunda vinda de Cristo começou finalmente. Mais 
adiante vou falar dessa contagem regressiva e do calendário dos 
acontecimentos.

A Igreja sabia que no tempo do fim Deus ia enviar a dois profetas, 
que seriam conhecidos como as duas testemunhas do tempo do fim. 
Na década de 1970 começaram a surgir na Igreja suposições de que 
essas duas testemunhas poderiam ser os principais líderes da Igreja 
de Deus naquela época, o Sr. Herbert W. Armstrong, o apóstolo de 
Deus, e seu filho, Garner Ted Armstrong, o principal evangelista 
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da Igreja. Mas eles não eram essas duas testemunhas. A identidade 
dessas duas testemunhas seria revelada somente umas três décadas 
mais tarde.

Desde que foi fundada a Igreja espera pela segunda vinda de Jesus 
Cristo. A Igreja continuou esperando isto durantes muitos séculos, 
desde que Cristo ascendeu ao céu, dez dias antes do Dia de Pentecostes 
do ano 31 d.C. E ali é onde ele está desde então. O povo de Deus sempre 
desejou ver o Seu Reino ser estabelecido na época que eles viviam. 

Os Selos do Apocalipse
No passado, quando as pessoas liam sobre os Selos do Apocalipse, 
todos pensavam que esses selos se referem a acontecimentos físicos. 
E ainda hoje, a verdadeira Igreja que foi dispersada em 1994 como 
resultado da profetizada Apostasia, pode entender esses selos somente 
como algo físico. Deus ainda não tinha revelado isso a Seus profetas. 
Deus ainda não tinha enviado profetas a Sua Igreja. A Igreja não estava 
acostumada a ter profetas.

Quando Deus começou a revelar a mim, como Seu profeta, o 
significado dos Selos do Apocalipse, a Igreja que que está dispersada 
não aceitou isso. Eles não aceitaram o que foi revelado porque eles 
não me aceitavam como profeta enviado por Deus. Isto é algo que vou 
explicar mais adiante. Deus revelou que antes da segunda vinda de 
Cristo Ele vai oferecer a 63.000 pessoas entre os que foram disper-
sados a oportunidade de entender a verdade sobre estas profecias.

Deus revela Sua verdade e Seus segredos a quem Ele quer. Essas 
coisas não vêm de nenhum ser humano, como o profeta Daniel disse 
tão claramente ao rei Nabucodonosor quando lhe contou o signifi-
cado do sonho que o rei teve. O sonho no que o rei viu uma grande 
estátua. E foi Deus quem revelou a Daniel tanto o sonho como sua 
interpretação.

“Daniel disse: Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, 
porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas; ele 
remove os reis e estabelece os reis [de acordo com Seus designíos]. Ele 
dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo 
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e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz”. 
(Daniel 2:20-22).

Deus tem que revelar a profecia. Quando as pessoas lêem sobre os 
Selos do Apocalipse, elas leem isto pensando em algo físico, pensando 
em uma interpretação física. Isto é como o que aconteceu numa ocasião 
em que alguns judeus pediram um sinal a Cristo, de que ele era quem 
dizia ser, um sinal de que ele tinha sido realmente enviado por Deus, 
de que ele estava falando a verdade de Deus.

“Jesus respondeu: ‘Derrubem este Templo, e eu o construirei de 
novo em três dias!’ Eles disseram: ‘A construção deste Templo levou 
quarenta e seis anos, e você diz que vai construí-lo de novo em três 
dias?’ Porém o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio 
corpo”. (João 2:19-21).

Jesus lhes estava dizendo quanto tempo ele estaria no túmulo 
após sua morte. Ele sabia, porque ele tinha escolhido ser submisso a 
Deus, ser o sacrifício do Pessach, que Deus iria ressuscitá-lo em três 
dias. Tudo o que os judeus podiam “ver” algo físico, porque eles não 
tinham a capacidade de “ver” as coisas espirituais; Deus não lhes deu 
essa capacidade.

E o mesmo acontece quando as pessoas lêem sobre os Selos do 
Apocalipse, como a descrição do Segundo Selo, que vou citar agora:

“Quando ele [Jesus Cristo] abriu o Segundo Selo, ouvi o segundo 
animal, dizendo: ‘Vem e vê!’ E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava 
assentado sobre ele lhe foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem 
uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada”. (Apocalipse 6:3-4).

Alguns interpretam isso como a descrição de uma guerra na que 
muitos morrem, porque aqui diz que a “paz” foi tirada.

E logo temos o exemplo do Terceiro Selo.
“Quando ele abriu o Terceiro Selo, ouvi o terceiro animal, dizen-

do: ‘Vem e vê!’ E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava 
assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 
quatro animais, que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro; e três 
medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho”. 
(Apocalipse 6:5-6).
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Isto é corretamente interpretado como a descrição de uma grande 
fome, embora não se trate de uma fome física mas da consequência 
da guerra que vem com o Segundo Selo.

A verdade é que ambas são descrições de algo de natureza espiri-
tual, que não se aplica a este mundo físico. Estes selos já foram abertos 
e já foram explicados detalhadamente no primeiro livro, O Anunciado 
Tempo do Fim. Estes selos se referem a Igreja de Deus e as coisas que 
aconteceram na Igreja no plano espiritual. Eles não se referem a algo 
que ia acontecer neste mundo no plano físico.

É por isso que o mundo não sabe que os Selos do Apocalipse já 
foram abertos. O mundo está totalmente cego para essa realidade. E 
o mesmo acontece com a Igreja que foi dispersada após a Apostasia. 
Já faz muito tempo que estamos vivendo no profetizado tempo do 
fim. Jesus Cristo já abriu todos os Sete Selos do Apocalipse. E agora o 
momento da segunda vinda de Jesus Cristo se aproxima rapidamente.

E a razão pela qual as pessoas não sabem ou não acreditam que 
todos estes selos já foram abertos é porque elas não reconhecem a 
verdadeira Igreja de Deus ou os profetas que Deus e Cristo enviaram 
a Igreja. Mas isso é algo que vai começar a mudar a partir de agora.

A Igreja de Deus
Antes que Deus desse João a incumbência de escrever o livro do 
Apocalipse, Jesus Cristo já tinha profetizado sobre as coisas que João 
escreveria anos mais tarde. O próprio Jesus Cristo profetizou sobre 
sua vinda. Em certa ocasião, estando com seus discípulos no templo, 
ele começou a falar-lhes sobre os acontecimentos que ocorreriam 
antes que ele viesse em seu Reino.

“Jesus saiu do pátio do Templo, e, quando já estava indo embora, os 
seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os 
edifícios do Templo. Então ele disse: ‘Vocês estão vendo tudo isso? Pois 
eu afirmo a vocês que isto é verdade: aqui não ficará uma pedra em cima 
da outra; tudo será destruído!’ ” (Mateus 24:1-2).

E esta declaração profética de Jesus Cristo também é mal inter-
pretada por muitos que acreditam que ele se referia ao fato de que 
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o templo seria quase totalmente destruído no ano 70 d.C. Alguns 
acreditam que ainda tem que ocorrer uma grande destruição, que 
não deixará pedra sobre pedra.

Cristo não estava falando de um acontecimento físico mas de algo 
que ia ocorrer na Igreja de Deus no futuro. E isto seria o sinal de que 
sua segunda vinda agora estava próxima, algo que ia marcar o começo 
da contagem regressiva para sua segunda vinda.

As pedras do templo se referem a algo espiritual, se referem a 
Igreja de Deus. 

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas con-
cidadãos dos santos e membros da família de Deus [da Igreja de Deus], 
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus 
Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce 
para se tornar um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão 
sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus no espírito”. 
(Efésios 2:19-22).

Pedro também se refere à Igreja de um modo semelhante: 
“Aproximem-se do Senhor Jesus! Ele é a pedra viva que foi rejeitada 

pelas pessoas do mundo, mas para Deus ela é preciosa, e foi o próprio 
Deus que a escolheu. Vocês também, como pedras vivas, estão sendo 
usados na construção de um templo espiritual, para servirem como um 
sacerdócio santo. Assim vocês, por intermédio de Jesus Cristo, oferecerão 
sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus”. (1 Ped. 2:4-5). 

Aqui os membros da Igreja de Deus são descritos como pedras 
vivas que estão sendo edificadas como uma casa espiritual, um templo 
espiritual.

Quando Cristo disse aos discípulos que não ficaria pedra sobre 
pedra, eles sabiam que ele estava falando de quando ele viria no seu 
Reino como o Messias.

“Jesus estava sentado no monte das Oliveiras. Então os discípulos 
chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: ‘Conte para nós 
quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá da sua vinda e do fim 
do mundo’?” [Em grego esta palavra significa era. Eles se referem ao 
fim da era do autogoverno do ser humano]. (Mateus 24:3).
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Jesus Cristo começou a avisar os discípulos sobre isto. E embora 
eles também deviam estar sempre em guarda, este aviso era espe-
cialmente para a Igreja no tempo do fim. E não podemos esquecer de 
que quando Jesus lhes disse isto os discípulos não sabiam que Jesus 
Cristo estava prestes a morrer como o sacrifício do Pessach. Eles não 
sabiam que depois disso Jesus Cristo permaneceria no céu junto a 
seu Pai por quase 2.000 anos antes de voltar no seu Reino como o 
Messias. Eles acreditavam que Jesus Cristo ia assumir os governos 
do mundo na época que eles viviam, e por isso eles queriam saber 
quando isso ia acontecer.

“Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. 
Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: ‘Eu sou o Messias!’ 
E enganarão muitas pessoas”. (Mateus 24:4-5.).

E repito que ele se refere á Igreja e não ao mundo. O mundo sempre 
esteve enganado. Os únicos que não estão enganados são aqueles a quem 
Deus revela Sua verdade e Seu caminho de vida. Este aviso era para 
advertir à Igreja de que muitos viriam e tentariam enganá-la. Lembre-se 
de que isto se refere a algo que ia acontecer na Igreja no tempo do fim. 
Somente a Igreja de Deus pode ser enganada, porque somente aqueles 
que têm a verdade e o espírito de Deus já não vivem enganados.

Cristo estava avisando, de uma maneira bem clara, que um dos 
sinais da sua vinda seria o fato de que muitos viriam em seu nome 
e tentariam enganar a Igreja. E quem pode vir a Igreja em nome de 
Jesus Cristo? Somente os que são parte do ministério! Jesus disse que 
muitos viriam em seu nome e tentariam enganar a muitos na Igreja.

Este foi o primeiro sinal que Jesus Cristo deu aos discípulos. E este 
sinal revelaria que o tempo do fim havia chegado. No meu primeiro 
livro eu explico detalhadamente o que está escrito em Mateus 24. E 
acho que não é necessário explicar isto aqui novamente. Porém há 
algo mais nesta reposta de Jesus Cristo aos seus discípulos que deve 
ser mencionado.

Eu já disse antes que o Sr. Armstrong costumava citar um versículo 
que ele sabia que era a descrição da missão que Deus tinha confiado 
a ele no tempo do fim. 
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Esse versículo explica o que Jesus Cristo estava dizendo a seus 
discípulos sobre sua vinda.

“E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para 
testemunho a todas as nações, e então virá o fim”. (Mateus 24:14).

E isso fica bem claro, se você considera o contexto do que eu estou 
falando aqui. Os acontecimentos do tempo do fim não ocorreram 
durante o ministério do Sr. Armstrong como apóstolo de Deus. Mas 
o seguinte versículo fala sobre a minha missão NO tempo do fim, 
porque se refere ao seguinte apóstolo de Deus para Sua Igreja e para 
o mundo. Mateus 24:14 diz que quando a missão do Sr. Armstrong 
estivesse concluída, “então virá o fim”.

A Abominação da desolação
“Assim, quando vocês virem a abominação da desolação, da qual falou o 
profeta Daniel, no Lugar Santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem 
na Judéia fujam para os montes”. (Mateus 24:15-16).

Muitos pensam que esta “abominação da desolação”, da qual 
Daniel falou, foi quando Antíoco Epifânio profanou o templo de Deus, 
roubando os tesouros do templo e oferecendo um porco sobre o altar. 
Isto se refere a abominação da desolação do templo.

As pessoas costumam pensar em algo físico quando pensam nesta 
profecia; até mesmo os que são parte da Igreja que está dispersada. 
Eles acreditam que uma profanação física deve acontecer novamente, 
em um templo físico. Até mesmo um antigo evangelista da Igreja de 
Deus, uma pessoa muito conhecida, disse que se um novo templo 
não pode ser construído em Jerusalém, pelo menos um altar deve ser 
construído para que uma segunda abominação da desolação possa 
acontecer antes da segunda vinda de Cristo.

Isto é mais uma prova do tamanho da cegueira das pessoas que 
se afastam de Deus, que já não têm acesso a Seu espírito. Quando isso 
acontece, uma pessoa só pode ver as coisas do ponto de vista físico. 
Ela já não pode ver as coisas do ponto de vista espiritual. É absurdo 
pensar que um terceiro templo poderia ser construído em Jerusalém, 
onde o primeiro e o segundo estavam antes. Se os judeus, ou qualquer 
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outra pessoa, tentam mover uma só pedra do lugar que os muçulma-
nos consideram como um dos seus lugares sagrados, do lugar onde 
antes estava o templo e agora há uma mesquita, isto desencadearia 
imediatamente uma guerra com todos os mulçumanos.

E não somente isso, mas os judeus sabem muito bem que eles não 
podem estabelecer nenhum sistema de sacrifícios ou erguer um altar 
onde sacrificar. Para isso seria necessário que eles restabelecessem 
ao sistema levítico e instituíssem um sacerdócio. E os judeus já não 
têm tal sistema e não podem instituir um. Eles sabem que não podem 
fazer isso. Portanto, essa ideia é completamente absurda.

E esse evangelista entenderia isto se tivesse escutado o seu apóstolo, 
o Sr. Herbert W. Armstrong. Antes de morrer, o Sr. Armstrong deixou 
bem claro que um terceiro templo, ou qualquer tipo de construção 
que requer um sistema levítico, não pôde ser edificado em Jerusalém 
porque os judeus não têm um sistema levítico ou sacerdotes para 
desempenhar tais funções. E como não se pode construir um lugar 
onde Deus ponha o Seu nome, não pode haver uma abominação.

Anticristo
A Bíblia fala sobre o Anticristo, mas as pessoas não entendem a que 
isso se refere. Alguns pensam que se trata de um indivíduo que virá 
para enganar o mundo no tempo do fim, “o anticristo”. Porém, como 
eu já disse antes, o mundo já está enganado. Somente aqueles que não 
estão enganados podem ser enganados ainda. Isto não se refere a um 
líder das falsas religiões do mundo que vai enganar aos seguidores do 
cristianismo tradicional, porque eles já estão enganados.

Isto se refere a Igreja. A advertência sobre “um anticristo”, que 
vou a citar mais adiante, foi dada pela primeira vez pelo apóstolo 
Paulo. Ele não usa explicitamente o termo “anticristo”, mas explica 
o que Cristo estava dizendo quando avisou que muitos falsos mestres 
surgiriam no tempo d fim.

De todos os falsos mestres que surgiriam, um deles seria o mais 
repulsivo de todos. João menciona o que Paulo disse sobre um homem 
que “se levantaria em contra” de Cristo. Esse homem se tornaria 
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anticristo. Em 1 João ele fala sobre esse espírito do anticristo, que já 
estava na Igreja naquela época. João não estava falando de alguma 
pessoa do mundo, que ao fim de contas já está enganado. Ele estava 
falando das pessoas na Igreja que se virariam contra a Igreja e contra 
a verdade que Deus lhes tinha dado.

João disse que já haviam muitos anticristos e não somente um. 
Porque eles estavam esperando a um anticristo em concreto, uma 
pessoa que apareceria antes da segunda vinda de Cristo. Mas João se 
refere as pessoas que haviam tido a oportunidade de viver de acordo 
com o caminho de vida de Deus e que se viravam em contra da verdade 
de Deus, em contra da Igreja de Deus, em contra de outros na Igreja. 
E ao fazer isso essas pessoas estavam indo em contra do proposito 
da morte de Cristo, que morreu para que seus pecados pudessem ser 
perdoados, para que assim Jesus Cristo e Deus Pai pudessem habitar 
nelas através do poder do espírito santo. E na época de João já haviam 
pessoas que se viravam contra Cristo, tornando-se anticristos.

Mas Jesus Cristo e Deus Todo-Poderoso revelaram a Paulo que 
de todos os anticristos um determinado homem se tornaria “o anti-
cristo”. E quando esse homem aparecesse, isso seria o sinal de que 
jesus Cristo estava prestes a voltar, isso seria o começo da contagem 
regressiva para sua segunda vinda. Uma contagem regressiva literal, 
um determinado número de dias. Como quando Deus revelou a Daniel 
que faltavam exatamente 70 anos para a primeira vinda do Messias. 
Isto é o que Paulo diz:

“Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa 
reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem se alar-
mar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta 
supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. 
Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Porque esse dia não 
virá antes que [a menos que] venha a apostasia. Então será revelado o 
homem do pecado, o filho da perdição”. (2 Tessalonicenses 2:1-3).

O contexto do que Paulo está dizendo aqui não deveria escapar á 
nossa atenção. Ele está dizendo que a Igreja não deve se deixar abalar 
por nada nem por ninguém a respeito da vinda de Jesus Cristo, porque 
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antes disso um acontecimento muito específico ia ocorrer. Paulo diz 
que esse acontecimento seria de tal magnitude que isso ia impactar 
profundamente a toda a Igreja. Isto seria algo que todos iriam expe-
rimentar. Mas não havia necessidade de que ninguém se alarmasse, 
porque Jesus não iria voltar antes de que isso tivesse lugar. 

Claro está que o contexto disso é o que a Igreja sempre esperou 
- a segunda vinda de Jesus Cristo no seu Reino. Como os discípulos 
também esperavam, mesmo antes de que Jesus Cristo fosse morto. 
Há algumas frases muito concretas nestes versículos que indicam 
que o contexto disso é a segunda vinda de Cristo. A primeira frase é: 
a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda, a nossa reunião com 
ele. A reunião da Igreja com ele quando ele venha. A terceira, como se 
o dia de Cristo já tivesse chegado. E a quarta, porque esse dia não virá 
antes que... E é bastante óbvio a quando isto refere.

Paulo está explicando á Igreja que alguns acontecimentos muito 
específicos deveriam ocorrer dentro da Igreja antes do tempo de fim, 
antes que Jesus Cristo possa voltar, antes que o Reino de Deus possa 
ser estabelecido. A contagem regressiva para a segunda vinda de Jesus 
Cristo e para o cumprimento dos acontecimentos do tempo do fim 
não começaria antes que duas coisas muito específicas ocorressem 
na Igreja.

Primeiro Paulo disse que o fim não virá “antes que venha a apos-
tasia”. A palavra apostasia é uma palavra grega que significa um 
distanciamento da verdade que Deus dá àqueles que Ele chama a Sua 
Igreja. Nem todos os que Deus “chama” a Sua Igreja seguem adiante 
nesse chamado. Eu já disse antes que Deus não força nem impõem 
a ninguém Seu caminho de vida. Quando uma pessoa começa o 
processo de transformação de sua mente, ela pode desistir disso em 
qualquer momento e se recusar a seguir adiante com o processo que 
está acontecendo nela. Essa pessoa então abandona a Igreja e fica 
completamente separada do espírito santo de Deus. Isso é algo que 
tem acontecido muitas vezes ao longo dos séculos. Mas aqui Paulo 
está falando de algo que teria uma repercussão muito, muito maior 
na Igreja de Deus.
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Paulo fala aqui de um único indivíduo na Igreja de Deus que se 
rebelaria contra Jesus Cristo de tal modo que isto seria a causa desta 
grande “apostasia” na Igreja, uma apostasia que ia destruir quase 
completamente a Igreja. E o homem que faria isso era “o anticristo” 
do que João fala nas suas cartas quando ele disse à Igreja: “...vocês já 
ouviram falar que o anticristo deve vir”. A Igreja era ciente do que 
Paulo tinha escrito algumas décadas antes.

E logo depois Paulo fala sobre a segunda coisa que tinha que 
ocorrer antes de Jesus Cristo voltar: “... sem que antes venha a apos-
tasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição”. (2 
Tessalonicenses 2:3). Não seria somente a apostasia, um afastamento 
da verdade que Deus deu a Sua Igreja, mas o homem do pecado, que 
também é conhecido como o segundo filho da perdição, também 
seria revelado à Igreja.

Estes dois acontecimentos seriam manifestados somente á ver-
dadeira Igreja de Deus. O resto do mundo não ia notar nada do que 
estava acontecendo. Nem mesmo a Igreja, que como resultado de tudo 
isso seria dispersada, ia aceitar essa verdade.

Quando os discípulos perguntaram a Jesus quando ele ia voltar, 
a primeira coisa que Jesus fez foi dar- lhes um aviso, um sinal de sua 
vinda: “Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em 
meu nome, dizendo: ‘Eu sou o Cristo’, e enganarão a muitos”.(Mateus 
24:4-5).

Esse seria um dos sinais mais importantes da segunda vinda de 
Cristo. Um grande engano por parte daqueles que vêm em nome de 
Cristo, dos ministros (pastores) que tinham sido ordenados na Igreja 
de Deus. Eles eram os únicos que podiam vir em seu nome. Somente 
um ministro (pastor) pode fazer isso. E aqui diz que em uma deter-
minada época “muitos” dos ministros de Deus se rebelariam contra a 
verdade que Deus lhes havia dado. Eles também se rebelariam contra 
Cristo e se tornariam anticristos.

Porém, haveria um determinado “anticristo”, que se rebelaria 
contra a verdade que Deus deu a ele e contra o Cabeça da Igreja, Jesus 
Cristo. A primeira pessoa que se rebelou contra Cristo foi alguém 
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esteve a seu lado do começo ao fim do seu ministério, até o momento 
que tudo terminou. O primeiro filho da perdição foi Judas Iscariotes. 
Ele foi um dos doze primeiros discípulos. E ele traiu a Jesus Cristo 
por trinta moedas de prata.

O segundo filho da perdição também seria conhecido como o 
“homem do pecado”, “o anticristo” de todos os anticristos. Ele seria 
conhecido como o “homem do pecado” porque ele não somente 
cometeria pecado, mas o pecado que ele cometeria era algo tão grave, 
uma traição e uma desobediência tão grandes, que, como resultado 
disso a maior parte do ministério e também dos membros da Igreja 
iriam se afastar de Deus e desobedeceriam a Deus.

O Homem do Pecado
Paulo revela mais sobre este homem do pecado. “...sem que primeiro 
venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, 
o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora; 
de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo 
parecer Deus”. (2 Tessalonicenses 2:3-4).

Paulo não aqui não se refere ao templo físico, que foi destruído 
em 70 d.C. Paulo escreveu isto para a Igreja. Paulo se refere a Igreja, 
a uma “apostasia” que ocorreria na Igreja. Paulo fala aqui de uma 
pessoa que se assentaria no templo de Deus. E como eu já disse antes, 
a Bíblia se refere a Igreja como o templo de Deus. Isto é algo espiritual, 
é o templo espiritual de Deus.

Ninguém pode estar no templo de Deus se não é parte da Igreja 
de Deus. Mas essa descrição nos revela muitas outras coisas. Aqui 
diz que essa pessoa se assenta no templo de Deus. E isso não significa 
que essa pessoa está sentada relaxadamente em una cadeira. Isso 
significa que essa pessoa tem autoridade na Igreja, que ocupa uma 
posição de autoridade. A palavra aqui usada é uma palavra grega que, 
nesse contexto, significa “conferir autoridade a uma pessoa”, nomear 
a uma pessoa para um cargo de autoridade ou outorgar um reino a 
uma pessoa. 

Vejamos alguns exemplos disto na Bíblia:
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“Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, 
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no Seu trono”. (Apo-
calipse 3:21).

“Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade: Por ocasião da restauração 
de todas as coisas, quando o Filho do homem se assentar em seu trono 
glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos, 
para julgar as doze tribos de Israel”. (Mateus 19:28).

No tempo do fim, apenas um homem foi designado – foi assentado 
– com grande autoridade na Igreja de Deus. Mas esse homem nunca 
foi um apóstolo de Deus. Depois que o Sr. Herbert W. Armstrong fez 
90 anos, ele adoeceu e estava cada vez mais fraco. Ele então começou 
a se preocupar com o que iria acontecer com a Igreja, porque ele 
entendeu que ia morrer antes da vinda de Cristo. Ele então disse que 
Deus não lhe havia revelado quem deveria liderar a Igreja depois que 
ele morresse.

Muito antes disso, no final dos anos 70 começo dos anos 80, o Sr. 
Armstrong teve que lidar com muitas disputas que começaram a surgir 
no seio da Igreja, a maioria delas entre os membros do ministério. 
Não somente do ministério, mas daqueles que estavam diretamente 
debaixo de sua autoridade. Pessoas que ao longo dos anos tinham sido 
ordenadas como evangelistas. Naquela época não havia profetas na 
Igreja. E, como eu já disse antes, na hierarquia que Deus estabeleceu 
na Igreja primeiro vem os apóstolos, depois os profetas, e depois os 
evangelistas. O Sr. Armstrong era então o único apóstolo; e como tal, 
ele tinha treinado e ensinado pessoalmente a estes evangelistas. A 
maior parte deles tinha estudado na Universidade Ambassador, que 
então acabava de ser fundada. Eles tinham sido seus alunos. 

Então começou a surgir uma disputa pelo poder dentro da Igreja, 
porque era cada vez mais evidente que o Sr. Armstrong ia morrer 
antes da segunda vinda de Cristo e alguém teria que ocupar seu lugar 
como líder da Igreja de Deus. E por mais difícil que seja imaginar 
que algo assim pudesse acontecer dentro da Igreja de Deus, tudo 
isso era parte de um processo que Deus permitiu e sobre o qual há 
muito mais que contar; mas não neste livro. Isso revelou a condição 



202 Os Selos de Apocalipse e a Abominação da Desolação

espiritual na que estava começando a entrar muitos na Igreja - o 
espírito de Laodicéia.

As coisas chegaram a tal ponto que o Sr. Armstrong já não podia 
confiar a Igreja a nenhum destes evangelistas. E muito menos podia 
confiar-lhes as posições mais importantes na Igreja. Então ele trouxe 
um pastor a congregação da Igreja em Pasadena, em Califórnia, onde 
estava a sede da Igreja Mundial de Deus. Eu conhecia bem esse pastor 
porque ele tinha sido pastor da congregação da Igreja que eu frequen-
tava em Houston, Texas. Seu nome era Leroy Neff. Ele era uma pessoa 
de provada lealdade, uma pessoa em quem o Sr. Armstrong podia 
confiar. E então o Sr. Armstrong nomeou esse homem tesoureiro da 
Igreja; um cargo que ele não podia confiar a nenhum dos evangelistas.

Mesmo quando um dos cargos mais importantes na Igreja teve 
que ser preenchido, o Sr. Armstrong não confiou isto a nenhum dos 
evangelistas, mas confiou esse cargo a um homem que tinha servido 
durante muito tempo como pastor em uma congregação da Igreja. 
Esse homem tinha sido pastor somente de uma congregação local da 
Igreja, em Pasadena, e não tinha ocupado outros cargos na estrutura 
administrativa ou na organização da Igreja. Esse homem era o Sr. 
Joseph W. Tkach. E o Sr. Armstrong o nomeou como o responsável 
pelo ministério da Igreja em todo o mundo.

Deus estava permitindo que Satanás suscitasse a desconfiança, 
as suspeitas, o ciúme, a fome de poder, e até mesmo a divisão doutri-
nária dentro da própria sede da Igreja. A Igreja estava cada vez mais 
débil espiritualmente e se dirigia ao que se conhece como a Era de 
Laodicéia. E como está escrito no livro de Apocalipse, as pessoas se 
ensoberbeceram e começaram a confiar mais em si mesmas que em 
Deus. A Igreja estava pronta para apostasia. E isso era algo que nunca 
tinha ocorrido antes, nos quase 1.950 anos de sua história.

O Sr. Armstrong esteve confinado em sua casa durante algum 
tempo por causa de problemas de saúde e o Sr. Joseph W. Tkach era 
quem lhe informava sobre o que estava acontecendo na Igreja. E 
assim mais responsabilidades estavam sendo confiadas ao Sr. Tkach 
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na administração da Igreja. E quando o Sr. Armstrong morreu em 
janeiro de 1986, o Sr. Joseph W. Tkach alegou que, como ele já se 
ocupava dos assuntos administrativos da Igreja, ele era a pessoa mais 
indicada para liderar a Igreja, como o cabeça da Igreja, fisicamente. E 
no começo ele parecia permanecer fiel aos ensinamentos e a liderança 
do Sr. Armstrong, parecia estar seguindo o mesmo curso. Mas no final 
da década de 80 e nos primeiros anos da década de 90 isso começou 
a mudar. Os folhetos e livros que o Sr. Armstrong havia escrito co-
meçaram a ser descartados e substituídos por outras publicações. O 
Sr. Tkach começou a fazer algumas mudanças administrativas que, 
a primeira vista, pareciam inofensivas mas que no fundo não eram 
tão inofensivas como pareciam.

E por trás de tudo isso estava o filho do Sr. Tkach e outras pessoas 
que ocupavam cargos importantes na administração da Igreja. Não 
os pastores mais antigos, mas principalmente os pastores mais novos 
no ministério. E cada vez mais pastores se juntavam a esse grupo de 
homens, compartindo com eles um determinado modo de pensar que 
era totalmente oposto ao modo que eles costumavam pensar antes. 
Estes homens não gostavam do Sr. Armstrong e de seus ensinamentos. 
E eles começaram a fazer tudo o que podiam para levar a toda a 
Igreja em uma direção diferente. Em 1992, este grupo de ministros 
era uma espécie de irmandade secreta, onde todos compartiam a 
mesma mentalidade e estavam resolvidos a fazer com que a Igreja se 
parecesse mais as igrejas do cristianismo tradicional. E muitas das 
coisas que eles então faziam “por detrás dos bastidores” só vieram 
á luz em 1995.

O Sr. Joseph Tkach era influenciado por este grupo de pessoas 
que ele tinha contratado para lhe assessorar na sua nova adminis-
tração. E com o tempo ficou evidente que ele também pensava da 
mesma maneira. Porém, muitas outras coisas estavam acontecendo 
em meio a tudo isso, porque Satanás estava muito ativo no meio deles, 
tal como Paulo disse que aconteceria quando ele escreveu sobre esse 
acontecimento do tempo do fim. 
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A Apostasia
Paulo afirma que “o homem do pecado”, que também é “o filho da 
perdição”, é uma pessoa que “se opõe e se levanta contra tudo o que 
se chama Deus ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no 
templo de Deus, querendo parecer [do grego = aparentar ser, pretender 
ser como] Deus”. (2 Tessalonicenses 2:4).

Durante mais de dois anos estes indivíduos estiveram conspirando, 
planejando como eles iam afastar a Igreja da verdade que Deus tinha 
revelado através do Sr. Herbert W. Armstrong. Eles começaram a 
fazer planos para modificar as publicações da Igreja, para assim poder 
implantar grandes mudanças doutrinais; mas eles ainda não tinham 
escrito os novos folhetos e publicações. Eles estavam planejando 
“apoderar-se” da Igreja de Deus e fazer dela uma igreja que estivesse 
mais de acordo com o cristianismo tradicional. Esses planos ainda não 
estavam prontos para ser implementados na ocasião que o Joseph W. 
Tkach foi visitar uma das congregações da Igreja em Atlanta.

Embora somente mais tarde isto saiu à luz, o Sr. Tkach tinha 
preparado um sermão completamente diferente ao sermão que ele 
deu naquele dia em Atlanta. Algumas coisas estavam acontecendo 
mais rápido do que eles haviam planejado e o Sr. Tkach se sentiu 
forçado a dar um sermão completamente diferente nesse dia, o dia 
17 de dezembro de 1994.

Nesse sermão, que depois foi enviado as congregações da Igreja 
em todo o mundo, o Sr. Joseph W. Tkach disse a Igreja de Deus que 
todas as doutrinas importantes da Igreja tinham mudado. E a maioria 
destas mudanças foram explicadas em três sermões que ele deu depois, 
em três congregações diferentes.

Ele disse que a partir daquele dia a observância do Sabbath no 
sétimo dia era uma questão da escolha pessoal de cada um. As pes-
soas poderiam decidir se queriam adorar a Deus nesse dia ou no 
dia seguinte – no domingo. O Sabbath já não deveria ser visto como 
um mandamento de Deus, como algo que Deus requere de nós. E 
isso também era válido para os Dias Sagrados anuais de Deus. Ele 
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disse a Igreja que guardar esses dias já não era um mandamento de 
Deus, mas que se a Igreja quisesse seguir guardando esses dias ela 
podia seguir fazendo isso, mais por uma questão de tradição que por 
qualquer outra coisa. Além disso, já não estava proibido celebrar o 
natal e a páscoa como antes. Ele anunciou muitas outras mudanças 
e também disse que as leis de Deus sobre as carnes puras e impuras 
já não estavam vigentes.

Não é necessário dizer que isto foi a GRANDE APOSTASIA! Aqui 
estava um homem, alguém que estava assentado em uma posição de 
autoridade na Igreja de Deus na terra, colocando-se no lugar de Deus 
e mudando as leis de Deus.

Foi então que se cumpriu o que Paulo disse sobre o homem do 
pecado, o filho da perdição: “...que se opõe e se levanta contra tudo o 
que se chama Deus ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no 
templo de Deus, querendo parecer [do grego = aparentar ser, pretender 
ser como] Deus”.(2 Tessalonicenses 2:4).

Deus não muda o Seu caminho de vida e Sua verdade, mas o Sr. 
Joseph W. Tkach pensou que podia fazer isso.

A manifestação do Homem do Pecado 
Visto que alguns talvez não tenham acesso aos dois primeiros livros 
que eu escrevi antes desse, vou insertar aqui um fragmento do livro 
O Anunciado Tempo do Fim, antes de continuar falando sobre esta 
Apostasia. Nesse fragmento, que também se chama A manifestação 
do Homem do Pecado, eu explico com mais detalhes este tema. O resto 
dessa seção é o mencionado fragmento:

Embora o Sr. Tkach expressasse abertamente sua oposição a Deus, 
dando um sermão contra a pura doutrina, Deus ainda não havia revelado 
que ele era realmente o homem do pecado, o filho da perdição. Apesar de 
que os irmãos talvez se preguntassem se ele realmente cumpriu essa 
profecia, somente Deus podia confirmar isso. Se alguém tivesse feito tal 
declaração, sem esperar por uma revelação de Deus, essa pessoa teria 
sido presunçosa, tomando para si um direito que só pertence a Deus.
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Mas, há algo mais na profecia de Paulo. Se continuamos lendo essa 
profecia devemos começar a ver mais claramente porquê este episodio 
único é tão crucial para as profecias do fim dos tempos.

“E agora vocês sabem o que o está detendo [impedindo, blo-
queando], para que ele seja manifestado [revelar o que antes não 
era conhecido] no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da 
iniqüidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele 
que agora o detém [a mesma palavra grega, que significa impedir]. 
Então será manifestado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará 
com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda”. 
(2 Tessalonicenses 2:6-8).

E o que é isso que estava sendo retido, detido, impedido? Tudo 
isso se refere ao que Paulo enfatiza no começo desta profecia. 

“Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa 
reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar 
tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supos-
tamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não 
deixem que ninguém os engane de modo algum, porque antes daquele 
dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho 
da perdição”. (2 Tessalonicenses 2:1-3). 

Paulo não disse que isto estava impedindo que Jesus Cristo voltasse, 
mas que Jesus Cristo não ia voltar antes que estas coisas acontecessem. 
A segunda vinda de Jesus Cristo estava sendo retida até que estas coisas 
ocorressem na Igreja. Isso muito menos adiou o momento da vinda 
de Jesus Cristo no Seu Reino fosse adiado, mas essas coisas tinham 
que acontecer primeiro, antes que Deus pudesse revelar à Igreja que 
o momento finalmente tinha chegado e que agora Cristo ia voltar.

Esta profecia diz que o homem do pecado, o iníquo, seria revelado. 
“A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá 
com o resplendor de sua vinda”. Muitos dos que antes eram membros 
da Igreja de Deus nunca puderam entender este versículo, porque eles 
só podiam ver o cumprimento dele como algo físico. Eles acreditam 
que esta profecia somente poderá se cumprir no momento da vinda 
de Jesus Cristo, no dia em que termine o tempo do fim.
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Mas este mesmo versículo nos mostra que somente Deus ia revelar 
quem é o homem do pecado e o que isso significava para a Igreja. 
Embora a maioria não tenha ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, 
Deus deixou bem claro que era Ele quem iria revelar quem era o homem 
do pecado. Depois que o Sr. Tkach traiu a confiança depositada nele, 
dando esse desafiante sermão em Atlanta, o templo de Deus foi pro-
fanado espiritualmente. Uma abominação de proporções gigantescas 
e sem precedentes ocorreu na Igreja. E como vou explicar mais tarde, 
isto causou uma enorme devastação e destruição no templo espiritual. 
Você se lembra das palavras de Jesus no sermão do Monte da Oliveiras? 

“Assim, quando vocês virem a abominação da desolação, da qual falou 
o profeta Daniel, no Lugar Santo, quem lê, entenda”. (Mateus 24:15).

Exatamente 40 Sabbaths semanais, no mesmo dia e na mesma hora, 
depois que o Sr. Tkach deu esse sermão, ele morreu. Essa revelação 
veio do próprio Deus. Tirando sua vida, Deus revelou que o Sr. Tkach 
era na verdade o filho da perdição, o homem do pecado”. E com isso 
Deus também revelou que a Igreja e ao mundo que o tempo do fim 
havia começado. Finalmente, depois de 6.000 anos, havia chegado o 
momento para que todas as profecias sobre o tempo do fim se cum-
prissem. O processo havia começado. E tudo isso começou no mesmo 
dia que o Sr. Tkach deu esse sermão profano. Mas isso era algo que 
Deus tinha que revelar.

“Então será manifestado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará 
com o sopro de sua boca e destruirá [foi o próprio Deus quem tirou 
sua vida] pelo resplendor [a manifestação] de sua vinda”. (2 Tessalo-
nicenses 2:8). 

Deus destruiu ao homem do pecado. E esse cumprimento profético 
é o acontecimento que anuncia e manifesta a vinda de Jesus Cristo. O 
momento para isso tinha chegado. Isso já não teria que esperar mais, 
isso já não estaria oculto para a Igreja. Havia chegado o momento, o 
tempo do fim estava começando! 

O número 40 representa o juízo de Deus. Você se lembra do di-
lúvio, que durou 40 dias e 40 noites por causa da rebelião dos seres 
humanos? Você se lembra que os filhos de Israel vagaram pelo deserto 
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por 40 anos por causa de sua rebelião? Esse mesmo homem, que se 
assentava em autoridade, que tinha sido nomeado como líder da Igreja 
de Deus na terra, que estava diretamente debaixo da autoridade de 
Cristo, disse que o Sabbath já não era um sinal para o povo de Deus. 
E por quê as pessoas se admiram de que Deus executasse a sentença 
de Seu juízo para o Sr. Tkach exatamente 40 Sabbaths (40 semanas) 
depois do dia em que o Sr. Tkach lhe traiu?

A Verdadeira Abominação da Desolação
Esse fragmento que acabo de citar do primeiro livro mostra que 
Deus, e somente Deus, tinha que revelar à Igreja quem era o homem 
do pecado, o anticristo. O sermão proferido pelo Sr. Tkach no dia 
17 de dezembro de 1994 em Atlanta marcou o começo da contagem 
regressiva para a vinda de Jesus Cristo.

Depois que ele deu esse sermão um terço da Igreja abandonou 
a verdade de Deus. Eles se desviaram da verdade que Deus lhes 
tinha dado e abraçaram novamente a religião da que Deus lhes havia 
chamado a sair dela - o cristianismo tradicional. Isso causou uma 
enorme desolação no templo de Deus. Isso foi de fato uma grande 
abominação a Deus.

Mas a destruição seria muito maior, porque outro terço da Igreja 
ficou tão desiludido ao ver que algo assim podia acontecer na Igreja de 
Deus que eles simplesmente desistiram de tudo e perderam a esperança. 
Eles pensavam que se era possível que uma coisa dessas acontecesse na 
Igreja de Deus, que então certamente tudo o que eles criam devia estar 
errado. Eles simplesmente renunciaram a qualquer religião e começaram 
a viver como eles queriam, como viviam antes de ser chamados.

Porém, isso não foi tudo o que aconteceu como resultado dessa 
grande abominação espiritual no templo de Deus – na Igreja de 
Deus. Essa profecia não se refere a uma segunda abominação em 
um templo físico.

Por causa da grande confusão que imperava na Igreja, o último 
terço se dispersou. Eles escolheram continuar fiel as doutrinas e 
verdades que Deus lhes tinha dado quando eles foram chamados. 
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Muitas organizações dissidentes foram surgindo e os membros da 
Igreja tinham que decidir a qual delas ir. Mas nenhum desses grupos 
se destacou claramente como sendo a continuação da Igreja de Deus, 
como o grupo onde Deus estava trabalhando.

Muitos dos grupos que foram surgindo não podiam se unir porque 
havia demasiadas diferenças entre eles; principalmente no que se 
refere a estrutura organizatória. E também havia diferenças doutri-
narias. Após a morte do Sr. Armstrong a Igreja entrou na última das 
sete eras da Igreja, as eras que Jesus Cristo disse que existiriam na 
Igreja até que ele voltasse. Esta sétima e última era se chamava a Era 
de Laodicéia. Jesus disse que nessa era as pessoas teriam um espírito 
morno, estariam cheias de orgulho, de autoconfiança e de justiça 
própria, pensando que eram mais justas que outros.

Começou uma grande confusão. E em pouco tempo surgiram mais 
de 600 organizações formadas por pessoas que tinham se separado 
da Igreja. O último terço tinha se dispersado, como foi profetizado.

Haviam dois grupos grandes, e um deles tinha sido formado 
pouco antes da Apostasia porque seus líderes sabiam o que estava 
acontecendo em Pasadena, na sede da Igreja. Eles sabiam que algumas 
pessoas estavam tentando levar a Igreja na direção do cristianismo 
tradicional. Eles sabiam quais eram suas convicções e conheciam 
muitos de seus planos. A maior parte dos membros do ministério, 
os que estavam nas congregações espalhadas por todo o mundo e 
mais afastados do resto, não sabia o que estava acontecendo na sede 
da Igreja. Este grupo, que se formou antes da Apostasia, tinha como 
líder um dos evangelistas mais antigos, o Sr. Roderick Meredith, e 
ficou conhecido como A Igreja Global de Deus.

Embora esses indivíduos soubessem o que estava acontecendo 
durante quase dois anos antes da Apostasia, eles não assumiram uma 
posição contraria ao que estava acontecendo, ou tentaram informar o 
ministério do que estava acontecendo. Eles simplesmente se separaram 
e fundaram sua própria organização.

Poucos anos depois de que esse grupo se separasse da Igreja a 
maioria dos membros do seu ministério e o Sr. Roderick Meredith 
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se foram e fundaram uma nova organização chamada A Igreja Viva 
de Deus. E os que permaneceram mantiveram o seu antigo nome e 
também herdaram suas dívidas.

O grupo mais numeroso era um dos que foram formados depois da 
Apostasia, do qual eu fui membro. Eu também fui membro de outro 
grupo, onde eles queriam que eu continuasse como seu pastor. Nós 
nos unimos a esse grupo mais numeroso, como parte sua organização, 
para assim poder atender as necessidades espirituais da Igreja de Deus. 
Éramos um pequeno grupo em Toledo, em Ohio. E pouco depois um 
grupo de Detroit se uniu a nosso grupo. Nosso nome era A Igreja de 
Deus Unida de Toledo. E mais tarde nos unimos a um grupo maior, 
que tinha um nome parecido ao nosso. Eles se chamavam A Igreja de 
Deus Unida, Associação Internacional.

Mas depois de apenas dois anos com este grupo nós o deixamos 
porque eu não estava de acordo com algumas questões administrativas 
e as políticas que começaram a surgir. A maneira que eles trabalhavam 
mostrava aquilo no que a Igreja tinha se convertido um pouco antes 
da Apostasia.

E mais tarde Deus revelou que, como está escrito no livro de 
Apocalipse, Ele protegeu a estes grupos que estavam dispersados 
dos ataques de Satanás durante um período de tempo profético de 
1.260 dias, impedindo a Satanás de perseguir-nos e de destruir com-
pletamente a Igreja. Deus havia prometido, no livro de Ezequiel, que 
Ele ia poupar um remanescente desta dispersão, e que através desse 
remanente Ele ia terminar a Sua obra.

Todos nós tínhamos pecado, porque tínhamos nos tornado mornos 
espiritualmente. E Deus então levantou um remanente daqueles que 
tinham se arrependido verdadeiramente desse espírito de Laodicéia.

Abertos os Selos do Apocalipse 
No Dia de Pentecostes de 1998 Deus fundou Sua Igreja remanente. 
Isso aconteceu exatamente 1.260 dias proféticos depois da Apostasia. 
A Igreja recebeu o nome de A Igreja de Deus - PKG (Preparando para 
o Reino de Deus). A partir de então Deus começou a revelar a mim 
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muitas coisas nas profecias que estão relacionadas com a Igreja e com 
a Apostasia que tínhamos experimentado. A primeira missão que 
Deus nos deu foi a de estender a mão à Igreja que estava dispersada 
e ajudá-los a entender o que tinha acontecido com a Igreja e por quê 
isto tinha acontecido.

A razão para isto era porque ninguém falava sobre o que tinha 
acontecido, e sobre a verdade do que tinha acontecido. Deus abençoou 
a Igreja com uma publicação que se chama O Tempo Está Acabando, 
onde Deus mostra o que tinha acontecido com a Igreja e por quê isso 
tinha acontecido. Mas apenas umas poucas pessoas foram desper-
tadas de seu sono espiritual, já que é Deus quem tem que despertar 
as pessoas, porque isto é algo espiritual. Deus ofereceu a muitos a 
oportunidade de ser despertados, mas eles rejeitaram essa oportu-
nidade. Nós costumamos dizer que esse despertar espiritual é como 
um segundo chamado. Mas não se trata disso. Se trata simplesmente 
do fato de que as pessoas precisam da ajuda de Deus, através do poder 
do Seu espírito, para que suas mentes se despertem. A mesma mente 
que Deus já havia estado transformando antes da Apostasia.

Deus pode interromper o processo de transformação. E então a 
pessoa em questão entra em uma espécie de sono espiritual, em um 
estado neutro espiritualmente. E essa pessoa só pode ser despertada 
quando Deus lhe oferece a oportunidade para isso. A única razão pela 
qual uma pessoa entra nesse estado é o pecado sem arrependimento, 
que neste caso é um pecado que eles não podem ver ou que ainda não 
podem aceitar como realidade. E Deus pode reatar esse processo de 
transformação nessas pessoas em qualquer momento. Deus pode fazer 
isso antes do Milênio, durante o Milênio, ou na segunda ressurreição.

Deus me revelou a importância dos 280 dias que passaram desde 
a Apostasia até o dia da morte do Sr. Joseph W. Tkach. Este fato 
revelou que ele realmente era o homem do pecado, o filho da perdição 
que Paulo menciona.

Deus também me revelou o significado das pedras do templo das 
que Cristo fala em Mateus 24. Ele me revelou o significado do que 
Jesus disse: “Não ficará pedra sobre pedra”. Ele me revelou que isto 
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é algo espiritual que se refere a Igreja, que seria dispersada depois da 
Abominação da Desolação.

Deus então começou a revelar que no dia em que o Sr. Tkach deu 
esse sermão o Primeiro Selo do Apocalipse foi aberto. E que esse 
selo não era algo físico que ia acontecer no mundo, mas que era algo 
espiritual que ia acontecer na Sua Igreja.

“E vi quando o Cordeiro [Jesus Cristo] abriu um dos Sete Selos. E 
ouvi um dos quatro seres viventes, que dizia, como em voz de trovão: 
‘Vem e vê!’ E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado 
sobre ele tinha um arco. E lhe foi dada uma coroa, e saiu para conquistar 
e para vencer”. (Apocalipse 6:1-2).

Deus tinha revelado ao Sr. Herbert W. Armstrong que quando os 
selos de Apocalipse começassem a ser abertos uma grande tribulação 
viria sobre o mundo. Porém Deus não revelou ao Sr. Armstrong que 
primeiro uma grande tribulação espiritual viria sobre a Igreja, e que 
só depois disso começaria a grande tribulação física no mundo.

Deus revelou que o Primeiro Selo era sobre a Igreja e que estava 
relacionado com o que Jesus Cristo havia avisado na profecia do Monte 
das Oliveiras, quando ele disse que “muitos” falsos mestres viriam 
e enganariam a “muitos”. Deus também revelou que o que Paulo 
escreveu sobre o homem do pecado também estava relacionado com o 
Primeiro Selo. Tudo isso se tratava da mesma coisa, da Abominação 
da Desolação que ia acontecer na Igreja de Deus e que seria um sinal 
para o povo de Deus de que o tão esperado momento para a segunda 
vinda de Cristo tinha chegado.

Este Primeiro Selo não se refere a Cristo, mas a um anticristo, uma 
pessoa que queria destruir a Igreja. O Primeiro Selo fala de um líder, de 
uma pessoa que se assentava em uma posição de muita autoridade no 
templo de Deus. Quando Deus decidiu que havia chegado o momento 
para que este selo fosse aberto, o homem do pecado saiu para conquis-
tar - para destruir a Igreja - e cometer a Abominação da Desolação.

“Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente 
dizer: ‘Vem e vê!’ ‘ E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava 
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assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem 
uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada”. (Apocalipse 6:3-4).

Os quatro primeiros selos estão relacionados entre si. E também 
estão relacionados com o que aconteceu quando o Primeiro Selo foi 
aberto, quando o Sr. Joseph W. Tkach deu aquele sermão em Atlanta 
que causou uma grande destruição na Igreja de Deus.

Quando o Segundo Selo foi aberto, a paz foi rapidamente arrebatada 
da Igreja, não do mundo. Depois que o Sr. Tkach deu aquele sermão, 
de um momento a outro uma avalanche de ministros se uniram a ele, e 
mais da metade deles abraçou plenamente os novos ensinamentos, que 
não eram nada mais e nada menos que os ensinamentos do cristianismo 
tradicional. E mesmo os que não aceitaram todos esses ensinamentos 
mas somente alguns deles, também se rebelaram contra Cristo. E 
muitos mais falsos mestres vieram para enganar o maior número de 
pessoas possível dentro da Igreja.

O surgimento de tantos falsos ministros facilitou e acelerou a 
divulgação das falsas doutrinas e dos falsos ensinamentos. Esses 
ministros não estavam empunhando a espada da palavra de Deus em 
espírito e em verdade, mas estavam empunhando uma espada falsa, 
que serviu para arrebatar a verdade dos irmãos, destruindo assim 
suas vidas espiritualmente.

“Quando o Cordeiro abriu o Terceiro Selo, ouvi o terceiro ser vi-
vente dizer: ‘Vem e vê!’ E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele 
estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio 
dos quatro animais, que dizia: ‘Uma medida de trigo por um dinheiro; 
e três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o 
vinho’”. (Apocalipse 6:5-6) .

Como tantos ministros tinham se convertido também em anti-
cristo, as pessoas já não estavam sendo alimentadas com a Palavra 
de Deus e então uma grande fome espiritual veio sobre a Igreja. Os 
irmãos passavam fome espiritualmente e estavam cada vez mais fracos 
porque não recebiam o verdadeiro alimento espiritual que deveriam 
receber a cada Sabbath.
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“Quando o Cordeiro abriu o Quarto Selo, ouvi a voz do quarto ser 
vivente dizer: ‘Vem e vê!’ E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que 
estava assentado sobre ele tinha por nome Morte; e o hades [do grego 
= o sepulcro] o seguia, Lhe foi dado poder para matar a quarta parte 
da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra”. 
(Apocalipse 6:7-8).

Tudo isso é explicado com mais detalhes no primeiro livro. E por 
isso vou dar apenas um resumo sobre o significado deste Quarto Selo. 
Porém, desde que eu escrevi o primeiro livro Deus revelou mais coisas 
sobre isso, que vou adicionar aqui.

Durante os 1.260 dias depois da Apostasia Deus protegeu a Igreja 
dispersada dos ataques de Satanás. Deus não permitiu que Satanás 
perseguisse àqueles que eram parte da Igreja dispersada e que estavam 
se esforçando para permanecer fieis aos preceitos e verdades funda-
mentais que Deus tinha dado a Seu povo quando Ele os chamou. No 
entanto, durante esses 3 anos e meio os grupos dispersados não estavam 
crescendo espiritualmente, mas em vez disso foram se tornando cada 
vez mais fracos, seguindo seus próprios caminhos, se afastando cada 
vez mais da verdade, cegos para sua real condição.

Eles não queriam admitir sua parte de responsabilidade na Apos-
tasia, porque todos nos tornamos mornos espiritualmente. Embora 
muitos tenham sido sacudidos no principio e se esforçaram para 
permanecer fieis às doutrinas básicas e as 18 verdades que Deus nos 
tinha dado através do Sr. Herbert W. Armstrong, eles começaram 
novamente a fraquejar, gradualmente, da mesma maneira que antes 
da Apostasia. E como eles não tinham admitido e muito menos se 
arrependido desse espírito de Laodicéia, de sua tibieza espiritual, eles 
se converteram novamente em um alvo fácil para o engano, seguindo 
seus próprios caminhos, e se deixaram vencer espiritualmente.

Eles estavam muito satisfeitos em seguir os rituais religiosos de 
antes, por puro costume, e se esforçavam ao máximo para imitar a 
“obra” que eles pensavam que tinham que continuar fazendo. Essa obra 
era divulgar o evangelho em todo o mundo, a obra que o Sr. Herbert W. 
Armstrong entendeu que era sua missão. Nenhum deles nunca aceitou 
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uma verdade muito óbvia: que o Sr. Armstrong já tinha concluído essa 
obra e que a Igreja já estava no período de tempo que viria depois que 
o Evangelho fosse predicado em todo o mundo, quando ocorreria a 
Abominação da Desolação. (Veja Mateus 24:14-15).

Nenhum dos grupos que estavam dispersados foi capaz de admitir 
que quando o Sr. Armstrong morreu, a Era de Filadélfia terminou e a 
Era de Laodicéia começou na Igreja de Deus. Muito antes de morrer 
o Sr. Armstrong estava totalmente convencido de que 90 por cento 
dos membros da Igreja já tinha o espírito de Laodicéia.

A Igreja remanescente foi fundada no Dia de Pentecostes do ano 
1998, exatamente 1.260 dias depois da Apostasia. Mas uma outra 
coisa também aconteceu naquela época. Satanás já não estava sendo 
impedido de atacar a Igreja, porque o período de proteção já tinha 
terminado. Foi então que, transcorridos os 1.260 dias, o Quarto Selo 
foi aberto. Se você observa a linguagem usada para descrever este 
selo, você pode notar que essa descrição se parece com a do Segundo 
e do Terceiro Selos. Está escrito que “Lhes foi dado poder para matar 
a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as 
feras da terra”. (Apocalipse 6:8).

A expressão “com as feras da terra” é simplesmente uma referência 
aos animais carnívoros, que vieram para comer o que sobrou.

Dois terços da Igreja já havia sido derrotado espiritualmente, 
como resultado do Segundo e do Terceiro Selos. O seguinte selo foi 
uma combinação dos acontecimentos dos dois selos anteriores. Mas 
isso agora seria o meio pelo qual a maior parte do terço restante, da 
Igreja que estava dispersada, seria derrotado espiritualmente nos anos 
que se seguiram a Apostasia. Mas Deus não ia permitir que toda a 
Igreja fosse derrotada, e por isso Ele ofereceu a milhares de pessoas a 
oportunidade de ser parte de Sua Igreja remanente do tempo do fim. 
Deus tem trabalhado com um remanente dos que foram dispersados, 
com aqueles que Ele chamou e a quem Ele ofereceu a oportunidade 
de continuar na Igreja até que Cristo venha como Rei dos reis.

Mas desde então muitos daqueles a quem Deus deu essa oportu-
nidade se voltaram contra a Igreja de Deus remanente e contra seus 
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líderes. Outros simplesmente sucumbiram à sua própria natureza 
humana e foram embora, porque eram fracos. A maioria dos que Deus 
tinha separado, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornar parte 
desse remanente, nunca aceitou a oportunidade de ser despertados do 
seu sono espiritual. Seu orgulho lhes impediu aceitar que Deus estava 
trabalhando com um grupo tão pequeno. E eles não gostaram das 
coisas que Deus havia inspirado o Seu profeta a escrever, as verdades 
que estou explicando no presente capitulo.

O fato é que os primeiros quatro selos de Apocalipse resultaram 
em um grande número de vítimas espirituais na Igreja de Deus. Tudo 
o que resta dos quase 96.000 membros batizados que experimentaram 
a Apostasia são umas 150 pessoas. Desde então (depois que o Sexto 
Selo foi aberto), Deus tem estado acrescentando novas pessoas que 
Ele tem chamado à Sua Igreja. Elas estão sendo preparadas para ser 
a base da Igreja no começo do Milênio.

Aos que estão lendo isso talvez lhes surpreenda o fato de que 
quase 30.000 pessoas, que eram parte do último terço da Igreja que 
está dispersada, se recusem a aceitar que a Apostasia já aconteceu. 
No entanto, suas vidas são o testemunho (a prova) disto, porque eles 
fazem parte de uma das mais de 600 organizações formadas por 
aqueles que foram dispersados. Seu reduzido número de membros, 
em comparação com os 96.000 membros batizados no momento da 
Apostasia, é a prova de que a Apostasia já aconteceu.

Mas eu tenho boas notícias para todos os que estão dispersados. 
E vou falar sobre isso mais adiante. Já falei que Deus vai oferecer a 
63.000 pessoas, de entre todos os que foram dispersados, a oportuni-
dade de seguir vivendo no Milênio. E depende delas aceitar que Deus 
lhes oferecerá no começo de 2019. Alguns não vão aceitar isso e Deus 
não lhes dará a oportunidade de viver nessa nova era quando Cristo 
venha. E devo dizer aqui que NENHUMA dessas pessoas forma parte 
dos 144.000.

A maioria das pessoas a quem Deus vai oferecer isto pertencem a 
alguma das mais de 600 organizações da Igreja que está dispersada. 
E muitos deles são parte do terço que simplesmente desistiu de tudo 



217PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

quando a Apostasia ocorreu. Mas serão muito menos do que os que 
formam parte do terço que foi dispersado. E alguns dos que terão a 
oportunidade de ser despertados espiritualmente são parte do grupo 
de pessoas que acreditaram na mentira e que voltaram para o cristia-
nismo tradicional. Mas serão somente uns poucos.

O Quinto Selo
Deus não revelou a data exata em que este selo foi aberto, mas quando 
isso ocorreu os quatro primeiros selos que já tinham sido abertos e 
já tinham causado a destruição espiritual de quase 90.000 membros 
batizados da Igreja de Deus.

“Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles 
que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho 
que deram. Eles clamavam em alta voz: ‘Até quando, ó Soberano, santo e 
verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso 
sangue?’ Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito 
que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos 
seus companheiros na obra e irmãos, que deveriam ser mortos como 
eles”. (Apocalipse 6:9-11).

O Quinto e o Sexto Selos marcam a transição de uma época quando 
a maior parte da tribulação espiritual causada pelos quatro primeiros 
selos chega ao fim. Uma transição aos acontecimentos da tribulação 
física do tempo do fim, que começarão na terra.

As pessoas mencionadas nesses versículos que descrevem o Quinto 
Selo não estão vivas Elas estão mortas. Não se trata de pessoas que 
morreram e que agora estão no céu, clamando.

Isto e como o que Deus escreveu sobre o justo Abel: “Pela fé 
Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi 
reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora 
esteja morto, por meio da fé ainda fala”. (Hebreus 11:4).

Esta é uma situação similar. Isto se refere aos 144.000, cuja maioria 
já morreu e será ressuscitada em breve, quando Cristo venha. Alguns 
porém ainda estão vivos e estão sendo preparados para que possam 
reunir-se com o resto. Isso está sendo dito aqui para dar ânimos a Igreja, 
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para que saibamos que já não falta muito para que Cristo regresse. 
Os ânimos para a Igreja é que alguns ainda devem ser preparados e 
receber o selo de Deus e assim completar o número de 144.000.

O Sexto Selo
Já expliquei como Deus me revela as profecias através da “revelação 
progressiva”, de forma progressiva. Ele não me mostra tudo de uma 
vez. O Sr. Herbert W. Armstrong costumava usar um bom exemplo 
para descrever isto. Ele dizia que ver e entender o plano de Deus é 
como montar um quebra-cabeça. Temos que ir colocando uma peca 
de cada vez. E cada vez vemos mais do quadro que vai se formando 
pouco a pouco. E o mesmo acontece com muitas profecias que são 
reveladas. Es como se Deus nos estivesse dando as peças de um que-
bra-cabeça, que se encaixam perfeitamente no lugar que elas devem 
encaixar, ou perto de onde elas devem encaixar. E quanto mais peças 
se encaixam no seu lugar, mais podemos ver do quadro completo. 
E isso é muito certo no que se refere a maneira que Deus revelou o 
significado contido no Sexto e no Sétimo Selos. Você pode entender 
isso melhor se você lê o que escrevi sobre estes dois selos no primeiro 
livro e compara isso com a forma em que eu os descrevi alguns anos 
mais tarde no segundo libro.

Quando você lê por primeira vez as coisas que são reveladas no 
livro de Apocalipse isto pode lhe desanimar um pouco, mas com o 
tempo você começa a ver as coisas com mais claridade.

Minha compreensão sobre estes dois selos já tinha crescido um 
pouco quando escrevi o segundo livro. E cresceu ainda mais agora que 
estou escrevendo este terceiro livro. Deus ainda não tinha revelado 
que os acontecimentos do Sexto Selo continuariam durante o Sétimo 
Selo. E na verdade alguns dos acontecimentos do Sexto Selo coincidem 
com os acontecimentos do Sétimo Selo e continuarão ocorrendo até 
a vinda de Cristo.

Quando eu escrevi o segundo livro, na parte A Divisão dos Sete 
Selos, eu disse o seguinte: “O Sexto Selo (o período em que estávamos) 
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abarca Sete Trovões que retumbam de forma intermitente durante todo 
este período. E esse trovoes retumbam cada vez mais alto e continuam 
retumbando durante o Sétimo Selo”.

Mas o que eu não compreendia bem é que o Sexto Selo não é algo que 
terminou quando o Sétimo Selo foi aberto. Em vez disso, esses dos selos 
se justapõem e suas respectivas profecias continuam sendo cumpridas.

“E, havendo aberto o Sexto Selo, olhei, e eis que houve um grande 
tremor de terra; e o sol tornou-se negro como roupa de luto, e a lua 
tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como 
quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento 
forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola; e todos os montes 
e ilhas foram removidos do seu lugar”. (Apocalipse 6:12-14).

Isto é apenas a metade do que é dito sobre quando esse selo foi 
aberto. Vamos analisar o que está escrito aqui.

O Sexto Selo foi aberto no dia 11 de setembro de 2001. Todo mundo 
sabe o que significa “9/11”. A abertura deste selo foi o anúncio de uma 
transição, quando os acontecimentos relativos a grande tribulação 
nesta terra se tornaram o ponto principal de todos os acontecimentos 
catastróficos que foram profetizados.

Esse dia não somente o dia em que o Sexto Selo foi aberto, mas 
foi também o dia em que o Primeiro Trovão de Apocalipse começou 
a retumbar. Vou explicar os Sete Trovões com mais detalhes no pró-
ximo capítulo. A abertura deste selo foi um presságio do que viria a 
seguir sobre toda a terra, quando os acontecimentos do Sétimo Selo 
começassem a ocorrer. 

O Sétimo Selo foi aberto no dia 14 de Novembro de 2008. E dentro 
de pouco tempo os acontecimentos relacionados a esse selo começarão 
a se cumprir. A partir desta data, as condições no mundo começarão 
a empurrar as pessoas e nações a acontecimentos que começarão 
a ser cumpridos no dramático conflito que vai submergir a toda a 
humanidade em um colapso econômico global e na terceira e última 
guerra mundial. E com esses acontecimentos catastróficos se completa 
o cumprimento do Sétimo Selo.
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No entanto, o que aconteceu quando o Sexto Selo foi aberto, no dia 
11 de setembro de 2001, foi o cumprimento de um evento profético. 
Na verdade esse foi o PRIMEIRO evento físico que não foi apenas o 
começo da tribulação do fim do tempo mas que também foi um sinal 
profético daquilo que levará o mundo a esta terceira guerra mundial, 
que será uma guerra nuclear. 

Tudo o que aconteceu naquele dia foi um presságio – uma visão 
profética – do que vai acontecer nos Estados Unidos. Quando o Milênio 
comece as pessoas vão entender que a ascensão e a queda dos Estados 
Unidos é um dos pontos mais importantes da profecia do tempo do 
fim. Estados Unidos é uma das dez tribos perdidas de Israel. Esta 
nação é descendente de um dos filhos de José, Manassés. Sobre ela 
foi profetizado que no tempo do fim ela se tornaria a nação mais po-
derosa que essa terra já viu. Deus deu a essa nação enormes riquezas, 
o exercito mais poderoso de todo o mundo e mais recursos naturais 
que qualquer outra nação jamais possuiu. 

Mas por causa de seu orgulho e de seus pecados, Deus vai lhe tomar 
tudo o que Ele lhe deu. E foi nesta nação, nos Estados Unidos, que Deus 
colocou os Seus dois últimos apóstolos. O Sr. Herbert W. Armstrong 
nunca foi bem recebido [reconhecido] por esta nação, a nação física de 
Deus, a quem Deus, e somente Deus, tanto engrandeceu. Essa nação 
não se tornou poderosa por seu próprio esforço. E em vez de receber 
[reconhecer] a esses mensageiros de Deus como tais, ela perseguiu, 
difamou e rejeitou a ambos. Mas o que eles fizeram a esses homens, 
em realidade eles fizeram a Deus, porque Deus foi quem os enviou.

Pense no que aconteceu no dia de 9/11. Para todas as nações do 
mundo, não poderia haver símbolo mais importante da grandeza, 
das riquezas e do poder dos Estados Unidos que as torres do World 
Trade Center.

Sete edifícios foram destruídos. E há Sete Trombetas do Sétimo 
Selo. Isto tem um significado muito importante; mais importante do 
que a maioria das pessoas pode entender.

O World Trade Center, um edifício de 110 andares, era conhe-
cido por suas emblemáticas torres gémeas. Todos os edifícios desse 
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complexo foram destruídos nos atentados do 11 de setembro de 2001. 
As torres número 1 e número 2 caíram, e as outras (número 4, 5, e 
6) ficaram danificadas e mais tarde tiveram que ser demolidas. O 
edifício número 7 caiu no final da tarde, no mesmo dia dos atentados. 
O significado desse centro do comércio mundial e o símbolo disto, 
Wall Street, que representa o sistema econômico mundial, não deve 
passar desapercebido para ninguém. Porque a primeira coisa que 
vai acontecer está relacionada com o comércio mundial, já que um 
grande colapso econômico global vai destruir primeiro a economia 
dos Estados Unidos e depois a economia de todos os outros países.

E até mesmo o avião que caiu sobre o Pentágono foi um sinal 
profético do que vai acontecer quando os acontecimentos das quatro 
primeiras trombetas do Sétimo Selo comecem a ser desencadeados 
nos Estados Unidos. Porque essas trombetas provocarão a queda dos 
Estados Unidos, a queda da maior potência militar do mundo.

E o que vou descrever a seguir é o simbolismo da primeira parte 
do Sexto Selo. Quando as duas torres caíram, se podia ver uma sinistra 
nuvem de poeira que subia dos escombros e se estendia sobre o céu 
de Nova York. Isso era como um rolo de pergaminho sendo aberto 
e depois cerrado novamente. O céu se tornou negro por causa da 
fumaça, porque o sol desapareceu. O efeito da poeira no ar fez com 
que a lua adquirisse uma cor avermelhada, e as estrelas simplesmente 
desaparecessem. E tudo isso foi um pressagio de algo que acontecerá 
em toda a terra, algo que começa com a queda dos Estados Unidos.

O resto da descrição do Sexto Selo diz: “E o céu retirou-se como 
um livro que se enrola; e todos os montes e ilhas foram removidos do 
seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os 
poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas 
rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: ‘Caí sobre 
nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e 
da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira; e quem poderá 
subsistir?’” ( Apocalipse 6:14-17).

Sim. Nesse dia, no dia 11 de setembro, cada nação e cada país, 
grandes e pequenos (montanhas e ilhas, profeticamente), foram 
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removidos do seu lugar pelo o que aconteceu. Eles ficaram assustados 
e consternados. Tudo isso foi um prelúdio de quando essas coisas vão 
acontecer com nações inteiras, começando com os Estados Unidos. 

Sim. O tempo para a grande ira de Deus está as portas. Quem 
poderá subsistir? E isso é o que anuncia o Sexto Selo.



J á escrevi muito neste livro sobre o fato de que nos últimos 
6.000 anos os seres humanos não deram ouvidos a Deus. E deve-

ria ser fácil de ver o que as escolhas egoístas dos seres humanos têm 
produzido ao longo dos séculos, porque eles se negam a dar ouvidos 
a Deus. O resultado disso tem sido muito sofrimento, infelicidade, 
pobreza, fome, doenças, criminalidade, opressão, decadência, desi-
gualdade, injustiça, guerras e muitas outras coisas ruins. 

Já CHEGA! Este é o ponto ao que toda a humanidade chegou hoje. 
Deus está começando a intervir e a dizer a este mundo que, depois 
de 6.000 anos, já basta!

Existe algo que possa motivar os seres humanos a começar a dar 
ouvidos a Deus? Isso é o que Deus tem feito nos últimos anos, para 
levar as pessoas a um ponto onde elas possam ser motivadas a dar 
ouvidos a Ele, e assim possam ser salvas e possam seguir vivendo em 
uma nova era para a humanidade.

Mas essa é uma tarefa quase impossível, porque a história da 
humanidade é a maior prova do fato de que as pessoas não querem 
dar ouvidos a Deus. No entanto, Deus vai obrar uma mudança nesse 
comportamento, de uma forma ou de outra. E seja como for isso, 
as coisas serão difíceis e vamos passar por uma grande tribulação 
física. Nesta fase final do tempo do fim, os seres humanos causarão 
muita destruição a si mesmos. E se Deus não intervém o homem pode 

Capítulo 6

SE VOCÊ DER OUVIDOS A 
DEUS, DEUS LHE OUVIRÁ
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destruir toda a vida neste planeta. Eu já disse isso antes, mas estou 
dizendo outra vez porque isso é algo que em algum momento, todos 
temos que entender.

Além do que o ser humano está fazendo a si mesmo neste tempo 
do fim, Deus também vai permitir que algumas catástrofes assolem 
este mundo de tal maneira que isso vai atingir mais aos que se estão 
resistindo a Ele, aos que são os maiores responsáveis da desinformação, 
do sofrimento, da corrupção, da injustiça, da confusão e da maldade 
que prejudica as famílias, as comunidades e as nações. E Deus vai fazer 
isso da maneira mais misericordiosa possível, para motivar as pessoas 
a mudar. No entanto, muitos dos que serão diretamente afligidos por 
essas catástrofes não se darão conta de que estão resistindo a Deus, e 
pensarão que estão seguindo a Deus. No entanto, não é a Deus a quem 
eles seguem e sim as suas falsas crenças religiosas sobre Deus, como 
o cristianismo tradicional e outras falsas religiões.

E infelizmente as pessoas não estarão dispostas a dar ouvidos a 
Deus até que tudo aquilo no que elas colocaram a sua confiança seja 
destruído ou deixe de existir. Só então as pessoas possivelmente 
começarão a buscar respostas e a dar ouvidos a Deus. E eu digo “pos-
sivelmente” porque mesmo que Deus dê às pessoas a oportunidade 
de começar a dar ouvidos a Ele, elas continuarão tendo a liberdade de 
escolher, como sempre tiveram. Portanto, a possibilidade de mudar 
seguirá estando nas mãos delas. Deus está mostrado que esta é a única 
maneira para que as pessoas possam começar a dar ouvidos a Ele, 
mas que mesmo assim muitos não farão isso.

E quando o seu dinheiro ou a poupança das pessoas, as coisas nas 
que elas confiam percam todo, o que elas farão? Quando as ações e 
os títulos percam todo valor, o que as pessoas farão? Quando já não 
seja possível transportar alimentos aos supermercados, quando o 
combustível acabe nos postos de gasolina, o que as pessoas farão? 
Quando já não tenham as ajudas do governo e nem mesmo o exercito 
possa intervir, o que as pessoas farão? O que as pessoas farão quando 
já não tenham emprego? O que as pessoas farão quando suas religiões 
não possam lhes dar respostas, esperança ou paz? O que as pessoas 
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farão quando a televisão, o rádio, os telefones, Internet, Facebook, etc, 
deixem de funcionar? Porque essas coisas vão desaparecer totalmente 
em muitas partes do mundo e estarão disponíveis somente de vez em 
quando em outras.

O próprio homem está provocando um colapso econômico global. 
O próprio homem vai provocar uma guerra nuclear. Mas tudo isso não 
será suficiente para que as pessoas comecem a dar ouvidos a Deus. 
Seria de esperar que isso fosse suficiente. E alguns começarão a dar 
ouvidos a Deus como consequência de todos essas desgraças provo-
cados pelo homem. Mas não serão bilhões e nem mesmo milhões de 
pessoas, serão somente uns poucos.

Deus não vai permitir que a humanidade seja totalmente destruída, 
mas vai permitir que o homem comece uma guerra, que terminará 
sendo um conflito nuclear. Deus revelou que este acontecimento vai 
causar a morte de mais de 2,3 bilhões de pessoas. Isso é algo que o 
próprio homem vai fazer. E Deus vai permitir isso. Se Deus não per-
mitir que as coisas cheguem a esse ponto, que o homem cause tanta 
destruição, a grande maioria das pessoas não vai dar ouvidos a Ele. 
Mesmo depois que fique bem claro que foi Ele quem vai por fim a 
essa guerra. Mas Deus vai terminar essa guerra antes de que ela ceife 
muitas mais vidas que a vida de 2,3 bilhões de pessoas.

E mesmo depois que Deus intervenha para impedir mais destruição 
com armas nucleares, depois de que um terço de toda humanidade 
tenha sido destruído por essas armas nucleares, muito mais coisas 
terão que acontecer ainda para que o maior número possível de pessoas 
possam começar a seguir um caminho diferente, com uma mentali-
dade humilde e disposta a dar ouvidos a seu Criador. As pessoas são 
muito orgulhosas e não se humilham facilmente. É por isso que elas 
se negam categoricamente a dar ouvidos a Deus.

Deus está assumindo o governo deste mundo. A era do autogo-
verno do homem vai chegar ao fim! Deus vai enviar o Seu Filho a 
um mundo que haverá sido humilhado e que estará pronto para dar 
ouvidos a Ele. Deus vai estabelecer um novo governo, Seu governo, 
na terra.
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E Deus fará o que for necessário para humilhar a este mundo ao 
nível que o mundo precisa ser humilhado, para que assim Seu governo 
possa ser estabelecido sem nenhuma resistência. E qualquer pessoa 
que resista a isso será destruída. Os 6.000 anos de autogoverno do 
ser humano finalmente estão chegando ao fim, e Deus vai instituir 
Seu governo, um governo justo e misericordioso, que governará toda 
a humanidade nos próximos 1.000 anos.

E não importa se as pessoas gostam ou não disso, se elas concor-
dam ou não com isso, o autogoverno do homem está chegando ao fim.

O objetivo de Deus com tudo isso é criar as melhores condições 
para que o maior número possível de pessoas possam ser humilhadas 
e tenham a oportunidade de começar a dar ouvidos a Ele, e assim 
não sejam destruídas. O ser humano chegou ao ponto da auto-extinção 
por se rebelar contra Deus e por se negar a dar ouvidos a Deus. E 
essa rebeldia finalmente chegará ao fim.

A Intervenção de Deus
Deus está trabalhando para criar as melhores condições possíveis para 
que mais pessoas possam se humilhar, para que assim elas possivel-
mente estejam mais dispostas a dar ouvidos a Ele. E o que Deus vai 
fazer para criar tais condições? Deus vai intervir de várias maneiras e 
em vários momentos, para aumentar ao máximo a possibilidade de que 
muitos mais possam se humilhar e possam escolher dar ouvidos a Ele.

E tudo isso vai causar muito sofrimento, porque não há outra 
maneira de fazer tal coisa. No entanto, o número de mortes pode ser 
consideravelmente reduzido se as pessoas responderem com um espí-
rito verdadeiramente humilde. Um exemplo da dureza de coração e da 
obstinação do orgulho humano é o fato de que Deus não vai intervir 
de imediato quando os seres humanos comecem uma guerra nuclear, 
que pode resultar na exterminação da raça humana.

Se Deus intervém antes as pessoas simplesmente vão negar a 
verdade, vão negar o que poderia ter acontecido se Ele não intervisse. 
Elas se aferrarão ao seu orgulho pensando que o ser humano nunca 
chegaria tão longe, nunca chegaria ao ponto de se destruir totalmente. 
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Elas não vão acreditar que o resultado de tudo isso poderia ser a total 
destruição da raça humana. Deus sabe quando deve intervir para 
evitar que a maior parte dos seres humanos ignore a verdade. Deus 
decidiu que Ele vai intervir em um determinado momento. Ele vai 
intervir somente depois que este conflito nuclear tenha destruído a 
um terço da população do planeta. E mesmo assim, muitos não vão 
se humilhar e admitir a verdade. O orgulho do ser humano é imenso.

Deus vai permitir que o homem cause muita destruição, que chegue 
ao ponto de causar a morte de 2,3 bilhões de pessoas. E alguns pode-
riam dizer: “Deus não é misericordioso. Se Ele fosse misericordioso 
Ele terminaria com tudo isso muito antes”. Mas Deus, na Sua infinita 
misericórdia, vai impedir que o homem destrua totalmente a toda 
raça humana. Se Deus não permite que tantas vidas sejam destruídas 
as pessoas não serão humilhadas ao nível que elas necessitam ser 
humilhadas. Porque se elas não forem humilhadas elas continuarão 
se resistindo a Deus, continuarão se rebelando contra Deus e contra 
o governo que Ele vai instituir sobre todas as nações. E o resultado 
disso seria que a maioria dos seres humanos pereceria. Os que se 
rebelam contra Deus e insistem em seguir seus próprios caminhos, os 
que insistem em seguir destruindo a Terra, serão destruídos. O fato 
de que Deus vai assumir o mando, vai acabar com o autogoverno do 
homem e estabelecer Seu próprio governo sobre todas as nações, não 
é algo que está aberto a discussões.

A razão pela qual Deus vai terminar com essa guerra nuclear 
deveria ser óbvia. Deus vai fazer isso para impedir que o ser humano 
extermine a si mesmo. No entanto, a forma que Deus vai fazer isso e os 
meios que Ele vai usar para fazer isso têm um significado muito mais 
importante. E isso é algo que precisamos entender. O objetivo de Deus 
é humilhar aos seres humanos para que eles possam começar a dar 
ouvidos a Ele e assim possam ser salvos. A vontade de Deus, acima de 
todas as coisas, é mostrar Sua misericórdia aos seres humanos. Mas a 
misericórdia só tem sentido se isso é o que as pessoas estão buscando. 
Se as pessoas derem ouvidos a Deus porque desejam mudar e seguir 
vivendo no Milênio, então Deus as ouvirá. Quanto mais as pessoas 
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derem ouvidos a Deus e comecem a mudar de vida, mais Deus poderá 
protege-las e salvar suas vidas em lugar de deixar que elas morram.

E Deus não vai intervir somente para pôr fim a essa guerra nuclear, 
mas Ele vai intervir nos assuntos dos seres humanos de muitas outras 
maneiras também. Deus vai fazer tudo isso para acabar com o orgulho 
dos seres humanos, para que as pessoas possam se humilhar e possam 
começar a dar ouvidos a Ele. E claro que nada do que Deus vai fazer 
será bem aceito pelos que serão o alvo direto de Sua intervenção, 
porque isso vai causar muito sofrimento.

Eu já falei antes sobre o dia profético no que Deus derramará o 
que é descrito no livro do Apocalipse como as Sete Últimas Pragas. 
Essas pragas são o instrumento que Deus vai usar para intervir e 
acabar com essa guerra nuclear. A Bíblia diz que Deus vai usar essas 
pragas para “destruir aos que estão destruindo a terra”. Estas pragas 
podem causar mais destruição que uma guerra nuclear. No entanto, o 
resultado dessas pragas depende totalmente da resposta das pessoas.

Mas a vontade de Deus em tudo isso, mais que qualquer outra coisa, 
é mostrar Sua misericórdia ás pessoas para que elas possam seguir 
vivendo. E não em um mundo doente e corrompido como o mundo 
de hoje, mas em uma nova era, em uma era de paz, de abundância, 
de bênçãos, de prosperidade, de verdadeira justiça e igualdade, de 
felicidade e plenitude de vida.

O Objetivo das Sete Últimas Pragas
O principal objetivo da intervenção direta de Deus, através das Sete 
Últimas Pragas, é acabar com essa guerra nuclear, a Terceira Guerra 
Mundial. No entanto, há muito mais por detrás disso. Agora essas 
pragas podem ser derramadas de tal forma que um número maior de 
pessoas poderão se humilhar, e assim muitos mais poderão ser salvos 
e poderão seguir vivendo no Milênio. Essa é uma importante mudança 
que Deus fez agora. E isto só é possível porque Deus concedeu outros 
sete anos aos seres humanos além de 2012.

Se Deus tivesse permitido que a Terceira Guerra Mundial come-
çasse logo depois de 2008, Seu plano para acabar com essa guerra teria 
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sido cumprido em somente um dia, no Dia de Pentecostes do ano 2012. 
Isso teria sido um acontecimento tão violento que as pessoas ficariam 
paralisadas, em choque, seriam sacudidas no mais profundo do seu 
ser, e estariam verdadeiramente prontas para dar ouvidos a Deus. No 
entanto, se o mundo tivesse sido humilhado nesse dia, a destruição e 
o número de mortes teriam sido aterrorizantes.

Deus revela na profecia que durante a Sexta Trombeta do Apo-
calipse os seres humanos vão começar um conflito nuclear a nível 
mundial. Eu já disse antes que a causa deste conflito uma terça parte 
da terra será destruída. O que significa um terço da população mun-
dial, ou seja, 2,3 bilhões de pessoas, morrerão como resultado disso.

Mas a seguinte trombeta, a Sétima Trombeta, contém as Sete 
Últimas Pragas, que serão derramadas quando Deus intervenha e 
ponha fim a essa guerra. E está escrito que Deus vai usar essas Sete 
Ultimas Pragas para “destruir os que estão destruindo a terra”. Esta 
destruição virá sobre os povos e nações que estarão envolvidos nessa 
guerra ou apoiando essa guerra. Uma guerra que estará destruindo 
a terra. Se Deus tivesse mandado essas pragas em 2012, pelo menos 
3,5 bilhões de pessoas mais teriam sido destruídas em um único dia. 
Provavelmente centenas de milhões mais.

As pessoas devem temer esses acontecimentos da fase final do 
tempo do fim. Como deveriam ter temido o dilúvio dos dias de Noé. 
Deus vai trazer Seu juízo sobre esta terra contra os que corromperam 
suas mentes a tal ponto que se comprometeram cegamente a ajudar 
a destruir esta terra.

Mas, e se Deus decide mandar estas pragas de uma maneira 
diferente para que assim muitos então tenham a possibilidade de 
serem salvos? E se o número de pessoas que vão morrer pudesse ser 
reduzido à metade, ou muitos menos, do que se estas coisas tivessem 
ocorrido em 2012? Se você se pergunta isso, é importante que você 
compreenda que a única maneira que o número de mortes pode ser 
reduzido de uma maneira tão drástica é SE “os que estão destruindo a 
terra” começarem a dar ouvidos a Seus e deixarem de praticar o mal. 
E agora Deus se está preparando para oferecer isto á essas pessoas, 
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porque de não ser assim elas seriam simplesmente destruídas por 
essas pragas. Mas, como sempre, a escolha é deles, e somente deles.

Como eu disse antes, Deus vai mandar essas pragas para terminar 
com a Terceira Guerra Mundial e para destruir aos que estão destruin-
do a Terra. E esses acontecimentos proféticos já estão determinados 
e não podem ser modificados. E Deus agora está revelando o outro 
propósito destas pragas. Deus está revelando a resposta á seguinte 
pergunta: “Como podem essas pragas ser derramadas de tal maneira 
que elas produzam um desejo mais forte em muitas mais pessoas, e 
talvez até mesmo em uma nação inteira, para que elas possam ser 
humilhadas, comecem a dar ouvidos a Deus e deixem de fazer todo 
o mal que estão causando nesta terra?”

Se você pode compreender que Deus mudou agora a maneira em 
que Ele vai derramar estas pragas, quando Ele comece a intervir, então 
você poderá começar a entender outras coisas que Deus está fazendo 
e mudando, para assim oferecer a muitas mais pessoas a possibilidade 
de seguir vivendo em uma nova era. E repito que, como sempre, o 
resultado disto depende da livre escolha de cada um, depende de 
como as pessoas vão responder a isso.

Deus revelou inicialmente que o Dia de Pentecostes de 2012 seria 
a data da segunda vinda de Cristo. Mas essa data não havia sido de-
terminada, não era a data definitiva, e também não era a única data 
na que Ele poderia enviar o Seu Filho para reinar sobre esta terra. 
Embora nos quatro anos que precederam essa data a Igreja de Deus 
creu que essa era a data definitiva, que era a única data possível para 
a segunda vinda de Cristo. E a Igreja viveu segundo essa fé até esse 
mesmo dia. E como resultado disso a Igreja foi ridicularizada, por 
causa do que acreditava. No entanto, essa foi a primeira data para a 
vinda de Cristo que foi revelada a Igreja de Deus. Mas Deus não está 
limitado ao tempo no que se refere ao cumprimento de muitos eventos 
proféticos. A menos que Ele tenha revelado especificamente que algo 
é definitivo, que já não ha nenhuma possibilidade de conceder mais 
tempo nem misericórdia. No entanto, ha exceções em muitas coisas 
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sobre os acontecimentos proféticos, se o ser humano estiver disposto 
a dar ouvidos a Deus e buscar a Deus.

Mas por agora o importante é saber que Deus tinha revelado que 
esse dia, o Dia de Pentecostes do ano 2012, seria o “dia profético” 
quando Ele ia derramar as Sete Últimas Pragas.

Deus decidiu que em meados de 2008, Ele ia determinar a data 
definitiva para a vinda de Cristo; se seria a primeira data que Ele tinha 
revelado a Sua Igreja, o Dia de Pentecostes de 2012, ou se seria sete 
anos mais tarde, no Dia de Pentecostes de 2019.

É importante compreender que há uma grande diferença na 
forma em que essas últimas pragas seriam derramadas, dependendo 
de que data que Deus julgaria ser a melhor para o estabelecimento do 
Seu Reino na terra. Se essas pragas tivessem sido derramadas nesse 
último “dia profético”, em maio de 2012, esse teria sido um evento 
tão destrutivo, que iria surpreender e espantar tanto ao mundo, que 
no dia seguinte todos estariam dispostos a dar ouvidos a Deus. Mas 
seja em que data for, quando Jesus Cristo volte o mundo terá sido 
preparado para ouvir a Deus.

É necessário compreender como o termo “dia profético” é usado, 
porque isso é muito importante para o que eu vou explicar a seguir. 
Esta é uma expressão profética que é usada para se referir a um 
período de tempo muito específico, cuja duração real só Deus pode 
revelar. A duração desses períodos de tempo pode variar de acordo 
com o propósito de Deus, de acordo com o que Deus quer fazer. E 
repito que ninguém pode saber quanto tempo dura realmente um 
determinado “dia profético” se Deus não o revela.

A semana de sete dias que Deus deu aos seres humanos repre-
senta profeticamente 7.000 anos. E, neste caso, cada “dia profético” 
corresponde a 1.000 anos. Neste exemplo, o sétimo dia, o Sabbath, 
representa os 1.000 anos do reinado de Jesus Cristo.

Há vários exemplos em que um dia profético tem a duração de 
um ano. E também temos o sétimo Dia Sagrado anual, ao que nós 
chamamos o Último Grande Dia. É um dia profético que representa 
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o período de 100 anos após o Milênio. E durante esses 100 anos, Deus 
vai dar a maioria dos seres humanos que já viveram e morreram a 
oportunidade de viver uma segunda vez.

Um “dia profético” pode representar qualquer período de tempo. E 
a duração real do que Deus vai cumprir nesse dia só se sabe depois que 
Deus revela isto. No caso das Sete Últimas Pragas, que é quando Deus 
vai intervir diretamente, isto vai acontecer no último “dia profético” 
do autogoverno do homem sobre a terra. Mas isso não significa que 
esse período de tempo vai durar exatamente um dia literal.

As Sete Últimas Pragas em um determinado “dia profético”
Como mencionado antes, o “dia profético” que Deus havia determinado 
em 2012 como a primeira possível data para a vinda de Cristo foi o 
período de um dia literal, que seria no Dia de Pentecostes daquele ano.

Por todas as razões que já mencionei neste capítulo, Deus deter-
minou que Ele ia conceder sete anos mais ao homem antes de que 
entrássemos na fase final do tempo do fim e que o Dia de Pentecostes 
de 2019 seria o dia em que Cristo vai voltar. Será nesse dia que ele vai 
pôr os seus pês novamente sobre o Monte das Oliveiras, como está 
escrito. Ao fazer esta mudança, Deus também mudou a duração desse 
último “dia profético”. Ao invés de ser um dia literal, como seria antes, 
em 2012, Deus determinou que agora esse “dia profético” vai durar 
50 dias completos.

No dia em que Jesus Cristo comece a voltar a esta terra ele vai 
poder ser visto nos céus, na atmosfera da terra. E logo depois Deus 
então vai começar a derramar essas pragas. E ao invés de derramar 
todas elas em um único dia, Deus vai derramá-las durante todo esse 
período de 50 dias. E justo antes de que Deus comece a derramar estas 
pragas Ele vai ressuscitar os 144.000.

Este acontecimento, quando Cristo apareça no céu, na atmosfera da 
terra, vai começar em um dos Dias Sagrados de Deus, durante a Festa 
dos Pães Ázimos. No mesmo dia que o sacerdote balançava o feixe de 
cereais da primeira colheita como oferenda anual a Deus no templo, 
como uma oferenda. E isso tem um impressionante significado, que 
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Deus acrescentou à seqüencia dos acontecimentos da segunda vinda 
de Cristo. Porque isto vincula, de uma maneira impressionante, a 
oferenda do feixe que o sacerdote balançava diante de Deus durante os 
Dias dos Pães Ázimos e a oferenda dos Pães que o sacerdote balançava 
diante de Deus no Dia de Pentecostes.

A oferenda do feixe que o sacerdote agitavam diante de Deus 
no Antigo Testamento representava a Jesus Cristo, o primeiro das 
primícias, e a oferenda dos pães que o sacerdote balançava diante 
de Deus no Dia de Pentecostes representava o resto das primícias 
de Deus - os 144.000. Jesus Cristo foi o primeiro das primícias de 
Deus, e os 144.000 são o resto das primícias de Deus. E emborra 
eles serão ressuscitados no dia em que a oferenda do feixe de cereais 
era balançado diante de Deus, eles só virão a esta Terra 50 dias mais 
tarde, no Dia de Pentecostes, junto com Jesus Cristo. E nesse Dia de 
Pentecostes todos saberão que eles foram recebidos pelo Pai e que 
foram designados para governar no reino de Deus nesta Terra desse 
dia em diante.

E tudo isso tem um profundo significado no cumprimento do 
grande plano de salvação de Deus.

A partir desse momento, a partir desse dia, o dia em que o feixe 
de cereais era movido diante de Deus, as Sete Últimas Pragas po-
derão começar a ser derramadas. E Deus vai fazer de uma maneira 
completamente diferente do que Ele ia fazer antes em 2012. Essas 
pragas podem ser derramadas de maneira intercalada durante todo 
esse período de 50 dias. E assim será. Cada uma dessas também pode 
ser derramada em tempos diferentes, em lugares diferentes, podem 
ter uma duração diferente. E qualquer uma delas pode se repetir, se 
Deus assim o desejar.

Todo este processo é um dos meios que Deus está usando para 
revelar o Seu grande desejo de mostrar Sua misericórdia a tantas 
pessoas quanto lhe seja possível nesta última fase do tempo do fim. A 
intervenção de Deus através dessas pragas mostra o desejo e propósito 
que Ele tem, porque então muitas mais pessoas terão a possibilidade 
de ser salvas e de seguir vivendo no Milênio. Embora ainda haverá 
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muito sofrimento e morte, a quantidade de pessoas que vão morrer 
durante esse período de tempo pode ser drasticamente reduzida se 
as pessoas se humilharem diante de Deus. Deus está concedendo 
muita misericórdia através deste processo, oferecendo as pessoas mais 
oportunidades de sobreviver a tudo isto. Mas se as pessoas não são 
humilhadas por esse processo e não começam a dar ouvidos a Deus, 
então o último destes 50 dias será um dia muito poderoso contra os 
que estão destruindo a Terra, porque, seja como for, os seres humanos 
serão humilhados antes da segunda vinda de Cristo.

Todo este processo, embora seja algo tão catastrófico, foi arqui-
tetado para aumentar as possibilidades para que os seres humanos 
sejam humilhados e dessa maneira possam ser incentivados a dar 
ouvidos a Deus. As pessoas devem ser levadas a um ponto em que 
elas vão começar a ver a si mesmas de uma maneira mais realista e 
possam reconhecer que uma mudança muito grande deve ocorrer 
nas suas vidas.

E repito que quando essas pragas sejam derramadas a destruição 
que elas causarão depende exclusivamente de como os que estão des-
truindo a terra vão reagir a elas. Se ainda assim eles não se humilham, 
Eles serão simplesmente destruídos, e quantidade de pessoas que 
vão morrer pode ser superior a 3,5 bilhões de pessoas. Este período 
das pragas será a última oportunidade do homem para começar a 
dar ouvidos a Deus. Deus tem sido muito paciente e misericordioso 
para com os seres humanos. Mas os seres humanos se recusam a dar 
ouvidos a Deus e por isso estão a caminho da autodestruição.

As nações serão assoladas pelo medo 
No dia que Cristo voltar ele poderá ser visto na atmosfera da terra. E 
os 144.000 serão ressuscitados e se reunirão com ele. E esse aconte-
cimento será visível em toda a Terra. E como isso é algo que estará 
acontecendo no mundo espiritual, porque Jesus Cristo é espírito e os 
144.000 que virão com ele serão ressuscitados como seres espirituais, 
Deus vai permitir que as pessoas vejam uma manifestação física do 
que estará acorrendo. Porque o que é espírito não pode ser visto pelo 
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olho humano, a menos que Deus permita que isto se manifeste (seja 
visível) fisicamente.

E como está escrito em Apocalipses, esta manifestação física do 
que estará ocorrendo em um plano espiritual será como um mar de 
cristal misturado com fogo. Isto será algo formidável, com muito brilho 
e com luzes de muitas cores. Será algo que simplesmente vai aparecer 
no céu e estará ai parado por um tempo, na atmosfera da Terra, que 
seguirá girando normalmente.

E desde a terra as pessoas poderão ver essa manifestação, algo com 
muitas luzes e com muito brilho, algo espetacular. Mas as pessoas não 
saberão o que é isso. Nenhum instrumento poderá medir o tamanho, 
a massa, a forma disto, porque é algo que não possui nenhuma dessas 
coisas. E isto causará mais medo nas pessoas, porque elas só poderão 
ver é o que a vista humana pode ver. E essa visão lhes causará espanto, 
admiração, choque, muito medo e muito pânico. Isto será algo tão 
formidável que as nações que estarão em guerra deixarão de combater.

A única explicação na que as pessoas poderão pensar é que a Terra 
está sendo invadida por seres extraterrestres. E muitas nações vão 
se juntar para combater isso; mais por instinto de sobrevivência que 
por qualquer outra coisa. E de repente a Terceira Guerra Mundial 
passará a um segundo plano porque essas nações estarão dispostas 
a lutar contra o que elas pensarão ser uma invasão. Alguns pensarão 
que é uma invasão de seres extraterrestres, outros vão pensar que é 
uma invasão do anticristo, porque isso é o que lhes será dito.

Mas todos os que conheçam o conteúdo deste livro já estarão avi-
sados sobre o que vai aparecer nos céus, e muitos saberão o dia exato 
que isso vai acontecer. Então eles não terão nenhum pretexto e terão 
que decidir se vão acreditar no que essa igreja falsa vai lhes dizer e 
vão lutar contra o que segundo ela é o exercito do anticristo que vem 
para destruir a toda humanidade, ou se vão acreditar no que a maioria 
no fundo já sabe, que isto na verdade vem de Deus Todo-Poderoso. 

Eles então terão a oportunidade de reagir imediatamente e de 
acordo com o que muitos estarão começando a ver que é a verdade. 
E se eles não fazem isto, eles então vão sofrer com a Primeira Praga. 
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Essa praga é descrita na profecia: “...e abriram-se feridas malignas 
e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua 
imagem”. (Apocalipse 16:2). A Primeira Praga vai dirigida sobretudo 
a um grupo muito específico. Isto não vai dirigido á nações como a 
Rússia, a China e seus aliados.

A estas alturas não deveria ser nenhum mistério para você a quem 
isso vai dirigido. Isto vai dirigido às 10 nações que finalmente formarão 
a Europa Unida, cujo antecessor é a União Europeia. No momento 
em que a Primeira Praga seja derramada, algo que vai acontecer logo 
depois da manifestação da vinda de Cristo, Deus dará aos habitantes 
dessas nações uma grande oportunidade para começar a dar ouvidos a 
Ele. Porém, se eles não reagem a isso como devem, muitos começarão 
a morrer como consequência desta praga. E não serão poucos, serão 
dezenas de milhares que morrerão rapidamente. E se os habitantes 
destas 10 nações continuam desafiando a Deus, continuam inflexíveis 
em sua postura, então muitos milhões de pessoas mais morrerão 
somente a causa dessa praga.

E se mesmo depois dessa praga os habitantes desses países não 
começarem a dar ouvidos a Deus, eles sofrerão os flagelos da Segun-
da Praga, e da seguinte, e da seguinte, até que eles comecem a dar 
ouvidos a Deus.

A Primeira Praga vai dirigida principalmente àqueles que apoia-
ram a besta durante todos esses séculos; especialmente durante os 
seis ressurgimentos anteriores na Europa, durante os quais a besta 
sempre usou de muita violência, provocando conflitos e guerras no 
continente europeu. Começando com o rei Justiniano, em 554 d.C. 
Esta praga vai dirigida aos que “adoram a imagem da besta”, como foi 
descrito. Esta praga vai dirigida especialmente contra a Alemanha, 
que encabeçará as 10 nações da Europa Unida. Esta praga também 
vai dirigida a muitos outros povos no resto da Europa que receberam 
a “marca da besta”, porque durante sua longa história a besta sempre 
esteve vinculada a estas 10 nações através da religião.

A marca da besta é uma marca, ou um sinal, que existe desde 
que esse falso sistema religioso foi fundado. Isto se converteu no 



237PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

principal sinal que distingue essa igreja da verdadeira Igreja de Deus. 
A verdadeira Igreja de Deus sempre teve como sinal o Sabbath de 
Deus, o sétimo dia da semana. O Sabbath começa na sexta-feira (o 
sexto dia da semana) ao pôr do sol, e termina no sábado (o sétimo dia 
da semana) ao pôr do sol. Essa igreja falsa, que foi fundada no ano 
325 d.C., adotou seu próprio sinal ou marca, que é o primeiro dia da 
semana, o domingo, como seu dia de culto.

Em muitos países do mundo, principalmente para as pessoas que 
nasceram nos últimos 30 o 40 anos, é difícil entender a diferença 
entre o culto a Deus no 7º dia da semana, o Sabbath, e o culto, a falsa 
adoração a Deus, no 1º dia da semana, o domingo. No final da década 
de 70 muitos países da Europa começaram a mudar o calendário que 
eles tinham sido usado durante séculos. Apesar de que o calendário 
permaneceu igual em países como os Estados Unidos, onde o primeiro 
dia da semana é o domingo, o sexto dia é a sexta-feira, e o sétimo dia 
é o sábado (o verdadeiro Sabbath de Deus), como deve ser.

E na Europa, de acordo com essa mudança no calendário, a 
segunda-feira é o 1º dia da semana. Isso foi feito poder dizer que o 
domingo é o 7º dia da semana, e que o Sabbath, o sábado, é o 6º dia 
da semana. E por detrás dessa mudança há um enorme engano. Essa 
mudança não foi feita para facilitar a definição da semana de trabalho 
de cinco dias, como eles afirmaram na época, apresentando os cinco 
dias da semana de trabalho como dias consecutivos no calendário. O 
verdadeiro motivo detrás disso era para que eles pudessem dizer que 
o domingo é o dia do Sabbath, porque assim eles podiam demostrar 
finalmente que o domingo era o 7º dia da semana. E muitos outros 
países que estão sob a influência dessa igreja Europeia adotaram o 
mesmo calendário, e começaram a dizer que o domingo é o 7º dia 
da semana.

Mas agora os países desta Europa unida, que têm a “a marca da 
besta”, o domingo, terão uma possibilidade muito maior de dar ouvi-
dos a Deus e de sobrevier. É importante lembrar que se Cristo tivesse 
voltado no ano 2012 todas essas pragas teriam sido derramadas em 
um único dia, para “destruir àqueles que estão destruindo a Terra”. 
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E também é importante compreender que a maioria das nações 
serão arrastadas a esta última guerra. Mas isso é algo ia ocorrer que 
uma maneira ou de outra, independentemente da data em que Cristo 
vai voltar. Muitos países da África, da América do Sul e América 
Central, do Oriente Médio, da Europa Oriental e, especialmente 
os países da Ásia, que estarão involucrados nessa guerra ou que de 
alguma maneira vão apoiar essa guerra, vão sofrer com essas pragas 
que o Deus vai mandar sobre eles.

A possibilidade de que nações e povos sejam salvos
A dimensão da destruição que estas pragas vão causar pode mudar 
agora. A dimensão dessa destruição não está determinada ainda, como 
era o caso em 2012, quando tudo isso ia ocorrer em um único dia. A 
dimensão dessa destruição pode mudar agora, SE algumas nações 
e povos começarem a dar ouvidos a Deus.

Se algumas dessas nações começarem a dar ouvidos a Deus, se 
as pessoas começarem a fazer as mudanças que necessitam fazer na 
sua vida antes de que Cristo apareça na atmosfera da Terra, então 
elas terão mais possibilidades de ser salvas que antes. Se as pessoas, 
especialmente os líderes dessas nações, começarem a dar ouvidos a 
Deus, seja quando for, Deus vai escutar a essas pessoas

E os que começarão a escutar a Deus, isso significa que eles vão se 
humilhar diante de Deus. Eles terão o desejo sincero de dar ouvidos 
a Deus e de fazer as mudanças que eles necessitam fazer em suas 
vidas. Se eles começarem a clamar a Deus e abandonarem os seus 
maus caminhos, se eles começarem a buscar Sua misericórdia e Sua 
ajuda, Deus vai lhes escutar.

Porém, em algum países, a mente das pessoas já está tão corrom-
pida que já sabemos que elas não vão mudar, que a maioria não vai se 
humilhar. Como aconteceu nos dias de Noé. E algumas dessas nações 
serão destruídas quase completamente.

Uma das regiões onde uma grande mudança poderá ocorrer, como 
possível resultado do feito de que todos acontecimentos proféticos 
tenham sido pospostos por 7 anos, é a Europa. Esta região terá agora 
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uma possibilidade muito maior de reduzir drasticamente a quantidade 
de destruição e morte que pode ocorrer no seu território. Se os líderes 
dessas nações começam a dar ouvidos a Deus Eles poderão ajudar a 
salvar milhões de vidas, incluindo a vida de suas famílias e a suas 
próprias vidas. Porem, se eles se recusarem a dar ouvidos a Deus, eles 
e suas famílias serão os primeiros a sofrer.

O povo europeu não precisa somente começar a dar ouvidos a 
Deus o quanto antes, mas ele também precisa começar a assumir uma 
postura muito firme contra aquilo tem feito de tudo para mantê-lo 
cego ao longo dos séculos. Desde a ascensão do Império Romano sob 
o reinado de Constantino, que junto com a ordem estabelecida foi um 
grande defensor e sempre deu apoio a implantação do estado-religião, 
essa religião floresceu na Europa, adquirindo um grande poder e dis-
seminando muito engano. A Europa vai ter que encarrar a necessidade 
de acabar com essa influência, expondo a essa falsa religião como o que 
ela realmente é. Isso significa que essa mulher falsa (a igreja católica) 
e suas filhas (as igrejas que surgiram a partir dela), que têm enganado 
o mundo com a falsa religião, devem ser destruídas.

A Rússia, e outras nações que se unirão a ela, também têm agora 
mais possibilidades de humilhar-se e de começar a dar ouvidos a Deus. 
Ainda que é provável que isso só aconteça quando as Sete Últimas 
Pragas sejam derramadas, durante os 50 dias. E essa é uma escolha 
que somente eles podem fazer.

O que alcance dessas pragas depende de cada nação, especialmente 
aos seus líderes; e das próprias pessoas também, mas em menor grau. 
Se as nações da Europa e a Rússia começam a dar ouvidos a Deus e a 
pôr fim à destruição maciça que eles mesmos estarão causando com a 
Terceira Guerra Mundial, se muitos deles começam a arrepender-se 
do mal que têm permitido em suas vidas, então seguramente Deus 
começará a ouvir seus clamores. Isto é certo para qualquer nação e 
pessoas do mundo, mas algumas regiões terão muito mais possibili-
dades de fazer isso agora que em 2012.

Infelizmente até agora não há nenhum indício de que alguma 
nação muçulmana estará disposta a dar ouvidos ás palavras deste 
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livro. Duas dessas nações nem sequer permitem que os dois primeiros 
livros sejam publicados no seu território, embora eles não possam 
impedir que os livros sejam baixados da Internet. Isso de por si revela 
a sua profunda convicção em contra o que o Deus de Abraão revelou e 
inspirou a ser escrito aqui. Se estas nações continuam recusando-se a 
dar ouvidos a Deus até o fim, se elas teimosamente se recusam a ouvir 
os mensageiros Deus para elas, provavelmente elas serão as nações 
que mais sofrerão.

A China e a Índia, e muitos outros países asiáticos, são os que 
mais se resistem a Deus. E esses países estarão entre os que sofrerão 
mais com a destruição causada pela Terceira Guerra Mundial. Algum 
deles já estão definitivamente contra Deus, estão determinados a 
opor-se a Deus. E como resultado disso a maioria desses países vai 
sofrer muita destruição e a morte, causadas pelas Sete Últimas Pragas. 
Embora nessas nações algumas pessoas, em algumas regiões, terão 
a oportunidade de dar ouvidos a Deus, de buscar a Deus. E se elas 
fizerem isso elas poderão receber a proteção de Deus mesmo no meio 
da enorme destruição que elas verão ao seu redor. Deus é Todo-po-
deroso e Ele pode facilmente salvar a toda pessoa que o busque com 
sincera humildade.

Como as Profecias podem se cumprir
Deus tem muitas maneiras de cumprir as profecias que estão escritas 
na Bíblia. Mais de 1/3 da Bíblia fala sobre acontecimentos proféticos; e 
quase 90 % dessa profecia é sobre o tempo do fim. Uma grande parte 
dessas profecias do tempo do fim são sobre a Igreja de Deus, embora 
a própria Igreja de Deus só veio a saber disso depois que a Apostasia 
ocorreu.

Esta grande quantidade de versículos proféticos da Bíblia, que falam 
sobre o fim do autogoverno do ser humano e do estabelecimento do 
Milênio, revela claramente o significado que Deus conferiu aos aconte-
cimentos que finalmente nos levarão a segunda vinda de Seu Filho. Na 
verdade, os tempos em que você está vivendo agora sãos os tempos mais 
importantes e mais extraordinários de toda a história da humanidade.
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A profecia é algo muito difícil de entender para as pessoas, porque 
elas tentam descobrir o significado de certas profecias ou como elas 
serão cumpridas. Muitas vezes as pessoas supõem que as profecias 
são imutáveis, que elas não podem mudar de nenhuma forma, ou que 
devem se cumprir somente de uma maneira específica. Mas isso não 
é verdade. Deus pode cumprir Sua palavra de muitas maneiras. Mas 
a única maneira de saber o que significa qualquer profecia é se Deus 
revela isso através de Seus profetas.

Quando Deus dispôs que as profecias fossem escritas na Bíblia, 
Ele ordenou que se escrevesse as coisas que Ele ia cumprir. Mas 
nem sempre Ele determinou “como” Ele ia fazer isso. Porque não há 
somente uma maneira de cumprir uma profecia. E ainda que muitos 
acreditem o contrário, há exceções nisto. Um bom exemplo disto é o 
que foi profetizado sobre o Messias e sobre sua primeira vinda para 
ser o sacrifício do Pessach para toda a humanidade. Deus cumpriu 
algumas coisas que haviam sido escritas sobre Cristo em todos os 
pormenores, sem qualquer mudança ou variação, no que se refere a 
quando e como tudo se cumpriria.

No entanto, na maioria das vezes o que Deus revelou foi uma es-
trutura básica para o cumprimento dos acontecimentos proféticos. E 
Deus vai cumprir tudo isso como se Ele estivesse seguindo os planos 
de construção de um edifício. A estrutura básica pode estar definida, 
porém dentro dessa estrutura ainda há espaço para que muitos outros 
detalhes possam ser adicionados ou mudados.

E em se tratando da profecia, há detalhes que às vezes podem 
ser alterados sem afetar a estrutura básica numa parte específica da 
profecia. Isso é especialmente certo se o resultado ou o propósito de 
uma profecia está diretamente vinculado a elementos que dependem 
diretamente da reação dos seres humanos. E geralmente essa reação 
tem a ver com se as pessoas escolhem dar ouvidos a Deus ou não.

Sem entrar em muitos detalhes, vou dar alguns exemplos que, 
embora já os tenha mencionado antes, serão muito oportunos aqui.

Nos tempos de Noé, Deus concedeu as pessoas 100 anos durante 
os quais elas poderiam ter dado ouvidos a Ele escolheu se o quisessem. 
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Deus já sabia que a mente daquelas pessoas estava tão corrompida 
que ninguém ia querer dar ouvidos a Ele. Mas eles podiam escolher. 
E eles escolheram não dar ouvidos. Então Deus disse a Noé o que Ele 
ia fazer, que Ele ia mandar um grande diluvio. O fato de que Deus 
ia mandar um diluvio era algo imutável, porque Deus já sabia que a 
mente humana já estava muito corrompida.

Durante mais de 50 anos o Sr. Herbert W. Armstrong esteve avisan-
do a todo o mundo, mas ninguém deu ouvidos a ele. Exceto as pessoas 
que Deus chamou especificamente para fazer parte da Sua Igreja. 
Deus mostrou claramente quão grande é a teimosia do ser humano, 
que se resiste a Ele e se recusa a dar-lhe ouvidos. Somente quando 
os seres humanos causem uma grande destruição a eles mesmos, ou 
quando Deus intervenha para castigar aos seres humanos, eles estarão 
dispostos a começar a dar ouvidos a Deus. Mas mesmo então muitos 
simplesmente não darão ouvidos a Deus, por mais difíceis que sejam 
as coisas para eles.

É por isso que Deus está trabalhando agora para criar as melhores 
condições possíveis para que as pessoas possam ter mais possibilida-
des de se humilhar e de dar ouvidos a Ele. Esse processo será uma 
combinação de muita destruição que os seres humanos causarão 
a si mesmos e do que Deus vai mandar sobre eles também. Todos 
estes acontecimentos, que causarão muita destruição, irão ajudar a 
aumentar ao máximo as possibilidades para os seres humanos, que 
estão cheios de orgulho, possam se tornar humildes. Porque esta é a 
única maneira de ajudar aos seres humanos a mudar, para que assim 
eles possam ser salvos.

A maneira em que Deus está fazendo isto é a única maneira de dar 
o maior número de pessoas possível a oportunidade de se humilhar e 
de começar a dar ouvidos a Deus. Isso não é algo fácil, porque implica 
muito sofrimento e morte. Mas, infelizmente, esta é a única maneira 
de instaurar o Milênio, quando as pessoas vão começar a querer o 
que Deus lhes está oferecendo, porque então elas estarão bastante 
cansadas dos caminhos do homem, e da miséria que esses caminhos 
têm produzido.



243PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

Há profecias que estão determinadas e que são imutáveis. Como 
no exemplo do que Deus disse sobre a estrutura profética do tempo 
do fim, quando dez nações com uma poderosa força militar se le-
vantaria num 7o e último ressurgimentos na Europa. Esta estrutura 
da profecia não pode ser alterada. Deus determinou que existiriam 
7 ressurgimentos na Europa e que isso se ria cumprido ao longo de 
vários séculos. Isso é algo imutável. Nesse último ressurgimento dez 
países se unirão na Europa e formarão uma aliança, ainda que essa 
aliança será de pouca duração, e iniciarão a Terceira Guerra Mundial. 
Essa profecia tem uma estrutura que não vai mudar. Tudo isso vai 
acontecer exatamente como Deus determinou.

Jesus Cristo vai regressar à Terra e vai colocar seus pés sobre o 
Monte das Oliveiras em um Dia de Pentecostes. E isso não pode mudar.

Quando Jesus Cristo regresse, os 144.000 serão ressuscitados para 
reinar com ele no Reino de Deus. E esta profecia está determinada e 
não pode mudar.

Algumas profecias podem mudar
Como já disse antes, Deus começará a derramar as Sete Últimas Pragas 
depois que o acontecimento da segunda vinda de Cristo se torne visível 
desde a terra. A estrutura desta profecia não pode mudar, porque é 
algo que já está definido. Mas o alcance e a duração da destruição que 
isto causará pode mudar, porque é algo que ainda não está definido. E 
como sempre, essas mudanças dependem de que as pessoas comecem 
ou não a responder a Deus da maneira correta, de que elas comecem 
a dar ouvidos a Ele ou não. 

A profecia sobre a Terceira Guerra Mundial está determinada. O 
alcance da destruição que o ser humano vai causar está determinado, 
já que Deus vai permitir que os seres humanos use as armas nucleares 
que eles construíram. O propósito disto é que depois as pessoas terão 
que reconhecer que se Deus não interviesse o homem então teria 
destruído toda a raça humana. Caso contrário, os seres humanos não 
aprenderão que eles são capazes de destruir completamente a toda 
a humanidade. E mais de 2,3 bilhões de pessoas morrerão somente 
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como consequência deste conflito nuclear. Isso é algo que já está de-
terminado. E se Deus não intervém não ficará nada vivo nesta terra.

Quando eu disse antes que muitas nações seriam afetadas pelas 
Sete Últimas Pragas, não incluí os Estados Unidos da América. E 
talvez alguns possam querer saber porque. Isto se deve a que as Sete 
Últimas Pragas são o resultado da Sétima Trombeta do Apocalipse, 
e para quando se cumpram os acontecimentos da Quinta e da Sétima 
Trombetas, os Estados Unidos já terão deixado de ser uma nação 
importante.

As Sete Trombetas do Apocalipse estão determinadas, e os Estados 
Unidos da América entrarão em colapso como resultado das profecias 
das primeiras quatro trombetas. Isso não vai mudar. No entanto, o 
alcance da destruição causada por estas quatro trombetas pode mudar. 
Este é um exemplo de um dos fatores mais importantes, dentro do 
qual existe uma grande possibilidade de mudança, profeticamente, 
e o alcance da destruição depende de quem e de quantos vão a dar 
ouvidos a Deus e começar a mudar.

Há uma história bem conhecida sobre como uma profecia pode 
mudar. E provavelmente muitos conheçam a história de Jonas, um 
profeta de Deus, que tentou fugir da responsabilidade, da missão que 
Deus lhe havia dado de profetizar contra a cidade de Nínive, por causa 
da maldade de seus habitantes. Deus primeiro revelou a Seu profeta 
o que Ele ia fazer a Nínive. E Jonas tinha que dizer isso a eles.

Mas Jonas embarcou em um navio tentando fugir dessa respon-
sabilidade. E quando eles estavam em alta mar, Deus mandou uma 
grande tempestade, e o navio quase naufragou. Mas quando a tripu-
lação descobriu que Jonas era a causa da tempestade, eles o lançaram 
ao mar. E o mar então se acalmou.

E ainda que algumas pessoas não acreditem nessa história, ela é 
verídica. Deus mandou um grande peixe, que veio e engoliu Jonas. 
E Jonas esteve nas entranhas desse peixe por três dias e três noites. 
Cristo se referiu a essa história quando disse que ele permaneceria nas 
entranhas da terra (no túmulo) durante o mesmo período de tempo.
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E então Jonas começou a clamar pela ajuda de Deus, reconhecendo 
seu erro. Jonas diz que as algas se enrolaram na sua cabeça e que as 
águas lhe cercavam por todos os lados. E seja onde for que ele esteve 
dentro desse grande peixe, era um lugar onde ele podia respirar, mas 
também sofreu os efeitos do suco gástrico do estômago do peixe, e 
sua pele ficou descolorida.

Três dias depois o peixe vomitou a Jonas em terra seca, nas praias 
de Nínive. E então Deus disse a Jonas, pela segunda vez, que ele tinha 
que ir a avisar as pessoas, a entregar-lhes a profecia que Deus lhe 
tinha dito que fosse entregar. Então Jonas foi a cidade, que estava a 
um dia de distância. Nínive era uma cidade-estado tão grande que 
eram necessários três dias para atravessa-la de um lado a outro.

Algo curioso em tudo isso é que o peixe era um dos símbolos 
religiosos dos ninivitas. A cabeça de um peixe, para ser mais exato. 
E quando os habitantes de Nínive ouviram falar que Jonas tinha 
sido vomitado na praia por um grande peixe, e eles viram sua pele 
descolorida, eles puderam reconhecer a Jonas facilmente, e a noticia 
do que tinha acontecido com ele se espalhou rapidamente, e também 
a profecia de Deus que ele lhes entregou.

Jonas viajou um dia inteiro até chegar a Nínive, e chegando ali 
ele começou a avisar al povo. Ele disse ao povo que ele era um profeta 
de Deus, e que tinha sido enviado a eles para lhes avisar sobre o que 
Deus ia fazer. Jonas lhes disse que eles seriam destruídos dentro de 
40 dias a causa de seus maus caminhos.

Os habitantes de Nínive ficaram com medo e creram no que Jonas 
lhes estava dizendo. Quando o rei de Nínive ouviu o aviso de Jonas, ele 
começou a jejuar e a buscar a Deus, clamando por Sua misericórdia. 
Ele também decretou um jejum para todo o povo de Nínive. Nem eles 
nem seus animais deveriam comer ou beber nada durante esse jejum. 
O rei lhes disse que eles deviam abandonar seus maus caminhos e a 
violência que eles tinham nas suas mãos.

O rei concluiu seu decreto dizendo: “Talvez assim Deus mude de 
ideia. Talvez o Seu furor passe, e assim não morreremos!” E o povo 
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se humilhou e fez o rei lhes ordenou. Então Deus ouviu seu clamor e 
mudou a sentença que Ele tinha proferido contra eles antes.

Este é um exemplo perfeito. Deus enviou um profeta para profe-
tizar contra um povo; e eles se humilharam, deram ouvidos a Deus e 
começaram a abandonar os seus maus caminhos. Se eles não tivessem 
feito isso eles teriam sido destruídos. Essa era uma profecia que podia 
mudar, pois seu resultado dependia da resposta do povo. E tudo graças 
à grande misericórdia de Deus. Deus agora está oferecendo essa mesma 
misericórdia a todo o mundo, a todo aquele que der ouvidos a Ele.

Uma Oportunidade para Dar Ouvidos a Deus
Seria sábio por parte do povo alemão ouvir atentamente esta história, 
porque a maioria deles são descendentes diretos dos habitantes da 
antiga Nínive. Se eles derem ouvidos a Deus e buscarem Sua miseri-
córdia (como seus antepassados fizeram em Nínive), Ele lhes escutará 
novamente. Porque, como o próprio Deus diz: “Por que escolher ser 
destruído?”

O que vou dizer agora vai dirigido à Alemanha e às outras nove 
nações da União Europeia que se unirão em uma aliança militar e 
formarão Os Estados Unidos da Europa. Deus está dando a cada um de 
vocês a oportunidade de dar ouvidos a Ele. Quando vocês vejam esses 
10 países formar essa aliança vocês saberão que chegou o momento 
de decidir se vão ou não começar a dar ouvidos a Deus. De que outra 
forma a Igreja de Deus poderia saber, por mais de 66 anos, o número 
exato de países que formarão essa aliança se o próprio Deus não tivesse 
revelado isto a ela? Esta compreensão, o conhecimento sobre esses 
dez países que se unirão nesta aliança, foi escrito pela primeira vez 
pelo profeta Daniel, que escreveu sobre isto vários séculos antes da 
primeira vinda de Cristo.

Mais tarde Deus revelou a João outras coisas sobre essa profecia 
e João escreveu isso no livro de Apocalipse. Durante mais de 60 anos, 
a Igreja de Deus tem dito ao mundo que a Alemanha é quem vai en-
cabeçar essas dez nações, formando uma aliança política, econômica 
e militar. Isto será cumprido nos últimos meses antes da segunda 
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vinda de Cristo. Cada uma dessas 10 nações tem a responsabilidade de 
usar o poder que elas têm para servir melhor a seu povo e velar pelo 
bem-estar de todo o mundo. Se vocês começam a dar ouvidos a Deus, 
e em que grau, isso será o fator que vai determinará se milhões de 
vidas serão salvas ou se esses países serão completamente destruídos.

Além do feito de que Igreja de Deus sabe desde tanto tempo que 
essas 10 nações que agora são parte da União Européia formarão essa 
aliança também está a seguinte pergunta: Como poderíamos saber 
que quando Cristo apareça nas nuvens a igreja católica vai dizer que 
é Anticristo e não Jesus Cristo, a menos que Deus tenha revelado 
isso a nós?

Essas 10 nações se unirão durante os acontecimentos da Quinta 
Trombeta do Apocalipse. O alcance da destruição que virá sobre elas 
será o resultado de suas próprias escolhas. Quando as Sete Últimas 
Pragas começarem a ser derramadas, depois que Cristo apareça nas 
nuvens, se você então ainda NÃO tiver escolhido dar ouvidos a Deus, 
então eu, como Seu profeta, tenho que lhe dizer que essas Sete Últimas 
Pragas começarão a lhe destruir. E se você continuar se recusando 
a dar ouvidos a Deus, essas pragas também continuarão, e causarão 
muito sofrimento e destruição á seu país; muito mais que podia ter 
causado em Nínive.

Um esquema dos acontecimentos do tempo do fim 
Se as pessoas puderem entender que Deus pode cumprir Sua palavra 
profética da maneira que Ele escolher, então elas poderão entender 
melhor o que vou dizer a seguir. Antes eu disse, em termos mais 
simples, que Deus revelou a estrutura básica das profecias mais im-
portantes para o tempo do fim, deixando muito espaço para mudanças 
no que se refere aos detalhes.

Também já dei alguns exemplos de coisas que estão determina-
das e de coisas que podem mudar ou que já mudaram. No livro do 
Apocalipse Deus nos dá um esquema muito ordenado da estrutura 
básica dos acontecimentos proféticos do tempo do fim, como lhes 
mostro a seguir:
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JESUS CRISTO ABRE OS SETE SELOS DO APOCALIPSES
•  Aberto o 6º selo, começam os Sete Trovões
•  Aberto o 7º Selo, começam as Sete Trombetas
 •  Depois da 7ª Trombeta, começam as Sete Últimas Pragas 

Esta é uma estrutura detalhada que não pode mudar, porque já 
está determinada. No entanto, dentro desta estrutura muitos detalhes 
podem mudar, porque isso depende unicamente de quando isso vai 
acontecer e da resposta dos seres humanos a isso.

O primeiro que aparece neste esquema são os Sete Selos. Deus 
revelou que Jesus Cristo é quem abriria esses selos. E nos últimos anos 
ele já abriu todos eles. Isto foi algo que passou totalmente desperce-
bido para o mundo e até mesmo para a Igreja que se dispersou depois 
da Apostasia. Isso porque a Igreja que está dispersa acredita que os 
quatro primeiros selos estão relacionados á grande tribulação que virá 
sobre o mundo. Mas esses selos estão relacionados á tribulação que 
veio sobre a Igreja de Deus quando a Apostasia começou. Porque os 
cinco primeiros selos eram exclusivamente para a Igreja de Deus. O 
mundo não conhece a Igreja de Deus, e a Igreja dispersa não aceita a 
organização através da qual Deus restaurou Sua Igreja. O último selo, 
o Sétimo Selo, por exemplo, foi aberto no dia 14 de novembro de 2008.

O Sexto Selo foi aberto quase sete anos antes, no dia 11 de setembro 
de 2001. O que aconteceu esse dia na cidade de Nova York, que recebeu 
o nome de 9/11, foi o primeiro dos Sete Trovões. Esses trovões podem 
retumbar em qualquer lugar e a qualquer momento. Eles podem 
retumbar individualmente ou junto com outros trovões. Embora o 
primeiro desses trovões começou no 9/11, o principal cumprimento 
dos Sete Trovões (quando eles retumbarão mais alto e mais frequen-
temente) será na última etapa do tempo do fim, que começou no dia 
7 de Novembro de 2015 e terminará no começo de 2019.

Os Sete Trovões estão vinculados a obra das duas testemunhas 
de Deus para o tempo do fim.

O Sétimo Selo está dividido em Sete Trombetas, que serão tocadas. 
Cada trombeta revela uma estrutura muito específica do que deve 
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ser cumprido como resultado delas. Essas Sete Trombetas soaram 
no dia 14 de dezembro de 2008. Contudo a tribulação física que essas 
trombetas anunciam ainda não ocorreu, mas ocorrerá nos últimos 3 
anos e meio que antecedem a segunda vinda de Cristo.

A Sétima Trombeta anuncia o momento quando Deus começará 
a derramar as Sete Última Pragas. Estas pragas serão derramadas 
durante os últimos 50 dias antes de que Jesus Cristo e os 144.000 
venham a essa terra para instituir seu governo sobre ela.

Já expliquei anteriormente que a maneira como as Sete Últimas 
Pragas serão derramadas mudou quando Deus mudou a data para a 
segunda vinda de Cristo. Essas pragas agora serão derramadas durante 
esses últimos 50 dias em vez de em apenas um dia.

De fato, houve muitas mudanças no que se refere aos detalhes 
dentro da estrutura das trombetas, dos trovões e das pragas, mudanças 
que ainda devem ser reveladas e cumpridas a nível físico.

A destruição dos Estados Unidos durante as Primeiras Quatro 
Trombetas
As quatro primeiras trombetas do Sétimo Selo anunciam a destruição 
dos Estados Unidos da América. Essa nação foi a nação mais poderosa 
nesse tempo do fim; e os acontecimentos anunciados por essas quatro 
trombetas estão arquitetados para acabar com seu domínio, influência 
e poder no mundo. Os Estados Unidos será a primeira nação a ser 
humilhada por Deus, porque é a nação que recebeu mais bendições 
de Deus e a quem Deus deu mais oportunidades de dar ouvidos a Ele. 
No entanto, eles não deram ouvidos a Deus. E este processo, que tem 
como objetivo humilhar os Estados Unidos, será um golpe muito 
forte para eles.

Vários países da Europa Ocidental, o Reino Unido, o Canadá, a 
Austrália e a Nova Zelândia também sofrerão grandemente com o 
impacto destas quatro primeiras trombetas. No entanto, o alcance 
desse sofrimento depende de como cada país vai responder a Deus 
quando sejam atingidos pelos acontecimentos da Primeira Trombeta. 
Se eles não começam a dar ouvidos a Deus quando o poder de cada 
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trombeta começa a ser desencadeado, eles vão somente multiplicar o 
seu próprio sofrimento.

Desde que os outros dois livros foram escritos, houve algumas 
coisas que mudaram no que se refere aos acontecimentos pertinentes a 
essas quatro trombetas. Anteriormente, quando os acontecimentos do 
tempo do fim tinham que ser cumpridos antes do Dia de Pentecostes 
de 2012, o alcance da destruição causada por eles é uma sentença 
que já estava determinada. Isso porque essa destruição, que havia 
sido profetizada contra essas nações, era a sentença de Deus para esse 
período específico. Sentença que seria executada de maneira rápida 
e incondicional.

A sentença de Deus para os países de língua inglesa e alguns 
outros países da Europa Ocidental, era como a sentença de Deus para 
os Estados Unidos; eles iam sofrer uma grande destruição porque 
escolheram não ouvir as advertências que Deus lhes deu através 
do Seu apóstolo anterior, o Sr. Herbert W. Armstrong. Esses países, 
como os Estados Unidos, tiveram mais oportunidades de dar ouvidos 
a Deus que quaisquer outros países do mundo. Portando, a sentença 
das quatro primeiras trombetas recai também sobre eles, porém 
com um alcance muito menor que nos Estados Unidos. Embora a 
sentença desses países é sofrer com os acontecimentos dessas quatro 
trombetas, agora o impacto que isso terá sobre eles pode ser conside-
ravelmente reduzido, e milhões de pessoas poderão ser salvas. Deus 
agora está revelando que se estes países começarem a dar ouvidos 
a Ele, abandonarem de seu teimoso orgulho, e se arrependerem de 
sua maldade, Ele começará a lhes escutar. E se eles fizerem isso, 
eles não terão que sofre essa destruição ao mesmo nível que os 
Estados Unidos vão sofrer. Agora esses países terão a oportunidade 
de mudar o curso da sua história. E isso depende de se, e de quando, 
eles escolherem começar dar ouvidos a Deus e a buscar a Deus. O 
alcance da destruição e da tribulação, como consequência dessas 
quatro primeiras trombetas, é algo que está em suas próprias mãos, 
é o resultado de suas próprias escolhas.
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O alcance da destruição que virá sobre os Estados Unidos não 
mudou. Esse país ainda vai ser fortemente atingido, porque seu orgulho 
aumentou muito mais desde 2008. Se esse país não começar a dar 
ouvidos a Deus o quanto antes, ele vai sofrer muito mais do que 
teria sofrido em 2012. O alcance da destruição causada pelas quatro 
primeiras trombetas pode causar a morte de mais da metade da sua 
população agora.

Antes de que as quatro primeiras Trombetas se cumpram fisica-
mente nos Estados Unidos, o Quarto Trovão terá um extraordinário 
impacto sobre o mundo, porque então a economia dos Estados Unidos 
vai colapsar, causando uma crise econômica global. Este acontecimento 
por si só vai criar um caos tão grande nos Estados Unidos, que seu 
governo vai ficar paralisado. Tudo isso vai servir para preparar o 
caminho para uma grande destruição física que será causada pelas 
quatro primeiras trombetas. Mesmo agora, no momento em que estou 
escrevendo isto, o Quarto Trovão está ganhando cada vez mais força, 
e em breve chegará ao seu clímax. 

Outra mudança profética que ocorrerá agora é que o golpe mais 
forte que vai atingir os Estados Unido e que se encaixa nos aconte-
cimentos dessas primeiras quatro trombetas não será o resultado de 
ataques de terroristas, como foi profetizado antes, mas será o resultado 
direto de um ataque militar contra esse país. Apenas um ataque com 
EMP (Pulsos Eletromagnéticos) pode paralisar todas as comunicações 
e a mobilidade de tal maneira que será impossível responder a esse 
ataque de uma maneira significativa. E o colapso total dos Estados 
Unidos, sendo uma nação tão poderosa, resultará em muita morte e 
destruição em cada um de seus 50 estados.

E como a condição dos Estados Unidos piorou muito nos últimos 7 
anos, esse país agora vai sofrer muito mais do que teria sofrido antes, 
logo depois de 2008. A corrupção na mente dos líderes e da popula-
ção deste pais tem crescido tão rápido que a destruição e morte que 
agora virá sobre ele serão muito mais severas que antes. O orgulho 
deste pais cresceu muito nestes últimos 7 anos, e sua negativa em dar 



252 Se você der ouvidos a Deus, Deus lhe ouvirá

ouvidos a Deus é mais obstinada. No entanto, mesmo depois que essa 
enorme destruição comece, esse pais sempre poderá mudar e começar 
a dar ouvidos a Deus, e assim sofre muito menos com o impacto das 
trombetas que seguirão.

Deus agora pôs toda a esperança para os Estados Unidos nas mãos 
de Suas duas testemunhas, e deu a eles, e somente a eles, o poder 
para ajudar a salvar a esse país. O alcance da destruição que cada 
Trombeta e Trovão pode causar depende unicamente de quanto 
esse país vai se humilhar e dar ouvidos ao que as duas testemunhas 
de Deus lhe estão dizendo. Se esse país não der ouvidos a eles, não 
somente sofreremos uma grande destruição, como consequência de 
um poderoso ataque militar, mas também sofreremos calamidades, 
catástrofes naturais e pragas que podem ter o mesmo impacto sobre 
nós. Estas coisas realmente têm um potencial de destruição muito 
maior que a destruição causada pelas armas que serão utilizadas 
contra esse país. Tudo depende de como esse país vai responder a 
Deus e àqueles a quem Ele enviou. O destino do povo Americano 
está inteiramente em suas próprias mãos e depende de se ele vai se 
humilhar rapidamente ou não.

Os Estados Unidos serão o primeiro país a ser atingido pelo enorme 
poder destrutivo e pelo alcance dos acontecimentos do tempo do fim. 
Isso se deve ao fato de que esse país é a única nação em todo o mundo 
que recebeu de Deus mais riquezas e poder que qualquer outra nação 
dessa Terra, em todos os tempos, e ainda assim é a nação que mais tem 
se rebelado contra Deus. Esse país não deu ouvidos a Deus, mesmo 
tendo tido mais oportunidades para fazer isso que qualquer outra 
nação nos últimos 70 anos.

O governo dos Estados Unidos e seu povo não reconheceram ao 
Sr. Herbert W. Armstrong como o apóstolo de Deus. Eles não deram 
ouvidos a suas advertências. Em vez disso eles tentaram se apoderar 
e destruir a Igreja de Deus no final da década de 1970. A Igreja da 
qual o Sr. Armstrong era o apóstolo de Deus. Eles também tentaram 
destruir a Igreja de Deus novamente em 2012. E Deus não vai deixar 
passar essa direta provocação a Ele.
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Mas os Estados Unidos e/ou o seu povo podem começar a humi-
lhar-se a qualquer momento; e podem começar a dar ouvidos a Deus, 
se assim o desejarem. Eles têm tido grandes oportunidades para fazer 
isso, mais que qualquer outra nação. Já está determinado que Deus vai 
humilhar os Estados Unidos. Se esse país não começa a humilhar-se 
depois do colapso econômico que será o resultado do Quarto Trovão, 
ele vai experimentar todo o peso da Primeira Trombeta. E se mesmo 
assim esse país não se arrepende e continua se negando a dar ouvidos a 
Deus, ele vai experimentar todo o peso da Segunda Trombeta. E assim 
sucessivamente. O mesmo acontecerá com todas as trombetas. E além 
de tudo isso esse país ainda vai experimentar o poder devastador das 
Pragas e dos Trovões, que seguirão aumentando até que ele comece 
a dar ouvidos a Deus. O andamento desse processo será determinado, 
na sua maioria, pelas duas testemunhas de Deus.

Quanto mais os Estados Unidos se embirrem em seguir com seu 
orgulho, mais eles vão sofrer, até serem humilhado. Esta é a sentença 
de Deus, é o que Ele determinou sobre como os Estados Unidos devem 
ser humilhados. Isto se parece a maneira que Deus humilhou a Faraó 
nos tempos de Moisés. Deus humilhou o todo Egito para libertar a 
Israel da escravidão. Mas devido ao seu orgulho, Egito e todos seus 
habitantes sofreram muito. As lavouras do Egito foram totalmente 
destruídos, seus rebanhos foram destruídos, e até mesmo todos os 
seus primogênitos morreram. E no final Faraó e seu exército foram 
destruídos no Mar Vermelho. O orgulho é um grande mal e é um 
obstinado inimigo da razão.

A Quinta Trombeta
A mentalidade do povo americano se corrompeu tanto nos últimos sete 
anos, que agora é muito mais provável que os povos das dez nações 
europeias, que serão parte do último ressurgimento da Europa, come-
cem a dar ouvidos a Deus e a mudar que o povo dos Estados Unidos. 
Embora a Quinta Trombeta representa o período de tempo quando 
Satanás e os demônios terão muito poder para enganar e fazer com que 
essas dez nações se unam, agora a possibilidade de que elas possam 
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escapar dessa influência maligna quando comecem a dar ouvidos a 
Deus é muito maior.

Precisamos entender o que Deus revelou a Daniel e lhe mandou 
escrever sobre essas dez nações que se unirão durante o cumprimento 
da Quinta Trombeta. Daniel descreve essa união como o ferro mistu-
rado com o barro. Essas nações possuem armas nucleares, e podem 
confiscar, se apropriar e usar as armas nucleares de outras nações 
também. No entanto, a união que elas formarão será una união fraca, 
porque essas nações não têm um objetivo comum, não têm o mesmo 
propósito e não estão de acordo no que se refere ao uso do poder que 
possuem. O objetivo dessa união não é conquistar a outras nações, 
como nos anteriores ressurgimentos da Europa. Seu objetivo é mais a 
autopreservação e suas ações terão como objetivo refrear os avanços 
da aliança entre a Rússia e a China, que já estarão em guerra. Uma 
guerra que já terá começado quando os acontecimentos da próxima 
trombeta comecem a ser cumpridos. E isso levará a uma guerra nuclear. 
Esse será o cumprimento da Sexta Trombeta - uma guerra nuclear 
que começará pouco antes da vinda de Cristo.

A estrutura profética representada pela Quinta Trombeta, que é 
quando essas dez nações se unirão no último grande ressurgimento 
militar da Europa, já está determinada. No entanto, os detalhes do 
cumprimento desta trombeta, que estão acontecendo agora, podem 
mudar de maneira drástica, podem ir de um extremo ao outro. Isso 
depende totalmente delas, das escolhas que farão. Isso em si deter-
minará a extensão da destruição que virá sobre essas nações. Elas 
têm a oportunidade de começar a dar ouvidos a Deus e usar o poder 
que possuem com sabedoria; ou podem começar a usar esse poder 
para fazer o mal, como Satanás lhes influencia a fazer. Ainda que em 
principio os objetivos de sua união não será fazer o mal, isso mudará 
se elas não começarem a dar ouvidos a Deus.

Embora seja Satanás quem está detrás dessa união de dez nações, 
as coisas podem muito bem não seguir o rumo almejado por Satanás. 
Segundo a profecia a união dessas nações será como a mistura do 
ferro e do barro, e será de curta duração, um espaço de tempo que é 



255PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

descrito como uma hora profética. E reitero que os detalhes desta 
Quinta Trombeta estão sendo cumpridos agora, e existe uma grande 
possibilidade de que esses acontecimentos não se cumpram como 
o grande adversário, o diabo, espera. Esses acontecimentos podem 
tomar um rumo totalmente contrario ao que ele deseja, e tudo isso 
pode se voltar contra ele, como aconteceu com o que foi cumprido em 
relação à Igreja durante o sexto período profético de 1.260 dias, que 
corresponde à medição do templo, da Igreja. Satanás tentou destruir 
a Igreja, mas o resultado disso foi totalmente contrário ao que ele 
esperava, porque no fim de tudo a Igreja ficou muito mais forte e ele 
muito mais fraco.

Deus ainda não revelou o significado deste período profético de 
“uma hora”, que deve ocorrer antes que os acontecimentos da Sexta 
Trombeta comecem a se cumprir. No entanto, existe um precedente 
em relação a um período de tempo conhecido como “30 minutos de 
silêncio”, que na realidade durou 30 dias. E, se esse for o caso, esses 
acontecimentos ocorrerão durante um período de 60 dias, e serão 
cumpridos um pouco antes de que Cristo comece a voltar à Terra.

O acontecimento que será o principal catalisador deste último 
ressurgimento, dessa união entre essas dez nações europeias, não 
será revelado até que isso de fato aconteça. Quando isso acontecer, 
essas nações acordarão em unir seus poderes, sua força e seu poder 
militar, e também irão confiscar, irão se apoderar do arsenal nuclear 
de todas as nações ao seu alcance.

A Sexta Trombeta
Os resultados do cumprimento desta trombeta são bem claros e já 
estão determinados no que se refere a destruição que será causada 
por um último conflito, que vai escalar até alcançar as proporções 
de uma Terceira Guerra Mundial, na que 1/3 da população mundial 
será destruído (mais de 2,3 bilhões de pessoas). Uma guerra que já 
haverá começado então vai se transformar em um conflito de grandes 
proporções entre as nações da Europa e a aliança entre a China e a 
Rússia. Á grande destruição causada por esse conflito se acrescentará 
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a morte de vários milhões de pessoas. A Sexta Trombeta descreve um 
período de tempo quando os ataques da China e da Rússia contra o 
mundo se tornarão muito mais agressivos que antes.

A China continuará avivando os conflitos nos quais estará in-
volucrada em todo o mundo e começará a concentrar todos os seus 
esforços em combater as nações da Europa. O grau de participação da 
Rússia e a maneira em que eles participarão em tudo isso é um fator 
que agora também pode mudar. Isso pode mudar até mesmo quando 
esse último conflito comece, pouco antes de que Cristo apareça nos 
céus. E se os russos decidem dar ouvidos a Deus ou não, eles terão que 
decidir qual será sua posição no que se refere a China. E vice-versa. 
Esses países podem formar uma aliança que durará algum tempo, 
mas eles não confiarão um no outro. E com toda razão.

Por quê a data em 2012 mudou
Isto nos leva de volta ao que eu disse no começo deste capítulo. Deus 
revelou que o Dia de Pentecostes do ano 2012 era a data para da 
segunda vinda de Cristo. No entanto, essa data mudou e a nova data 
é exatamente sete anos depois disso, no Dia de Pentecostes do ano 
2019. Mas, por que essa data mudou? O que aconteceu?

Para entender isso, e também tudo o que está acontecendo e 
mudando neste sétimo e último período profético do tempo do fim, 
temos que pesquisar um pouco na história. Nos dias de Noé, Deus 
mandou Seu juízo ao mundo porque a mentalidade dos seres hu-
manos se havia corrompido de uma maneira desmesurada. Muitos 
tinham corrompido suas mentes a tal ponto que já no era possível 
reverter esse processo.

Quando Deus mostra à uma pessoa sua verdadeira natureza 
humana, o que Deus quer é dar a essa pessoa a oportunidade de 
mudar sua natureza egoísta, se essa pessoa decide fazer isso. Mas 
se a corrupção se implanta de maneira definitiva na mente de uma 
pessoa, então não há maneira de ajudar a essa pessoa a reverter esse 
processo, a mudar o rumo que ela escolheu para sua vida. E no final 
de tudo essa pessoa simplesmente deixará de existir - para sempre.
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Depois do dilúvio, Deus alterou o tempo de vida que Ele concedeu 
aos seres humanos. Antes do diluvio os seres humanos podiam viver 
durante séculos. Ao viver tanto tempo uma existência sumamente 
egoísta, a corrupção da mente humano alcançou níveis muito altos e 
a maldade do ser humano só foi aumentando. E quando una mente se 
corrompe tanto que a maldade se implanta nela, esse processo não 
pode ser revertido, essa mente não pode ser transformada para que 
possa pensar de uma maneira diferente, de maneira oposta á essa 
motivação egoísta e ao orgulho. E agora que a vida dos seres humanos 
é muito mais curta, a mente de muitos nunca chegará ao ponto de 
ficar determinada na corrupção e na maldade. No entanto, algumas 
pessoas continuam na maldade, porque escolhem viver assim, e essa 
corrupção fica irreversivelmente implantada em suas mentes.

Deus concedeu aos seres humanos 6.000 anos para governar 
a si mesmos, para servir como um importante testemunho, uma 
prova do que a natureza egoísta do ser humano sempre engendra. 
Deus agora vai mostrar, como um testemunho, o que o ser humano 
poderá fazer em apenas 1.000 anos, quando seja governado pelos 
Seu governo e quando todas as pessoas tenham acesso á verdade e, 
finalmente, possam aprender a viver de acordo com Seu caminho de 
vida. No entanto, mesmo depois de provar tudo isso, alguns rejeitarão 
os caminhos de Deus.

Nos dias de Noé, a mentalidade do ser humano se tornou tão má 
que Deus decidiu trabalhar com apenas um homem, o único que estava 
disposto a dar-lhe ouvidos. Deus chamou Noé, e através dele, de sua 
família, Deus repovoou a Terra depois do diluvio. E na atualidade os 
seres humanos estão outra vez à beira desse mesmo abismo, chegaram 
ao mesmo nível de corrupção irreversível. E embora essa corrupção e 
maldade hoje em dia pareçam estar mais disseminadas que naquele 
tempo, e muito pior em alguns casos, a verdade é que a maldade ainda 
não está tão profundamente implantada na mente dos seres humanos 
como estava implantada na mente de muitos nos dias de Noé.

Nos tempos de Noé, devido a que os seres humanos viviam durante 
séculos, as pessoas se tornaram especialistas na prática do egoísmo e 
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da maldade. E depois de viver tanto tempo dessa maneira, a corrupção 
ficou definitivamente implantada em suas mentes. Hoje em dia, devido 
a que o tempo de vida do ser humano é muito mais curto, embora esteja 
aumentando rapidamente a corrupção ainda não está tão profunda-
mente arraigada na mente humana como estava nos dias de Noé.

A pesar de que agora o tempo de vida dos seres humanos seja 
somente 1/10 que naquela época, a corrupção da mente humana está 
ocorrendo a um ritmo muito acelerado, muito mais rápido que nos 
dias de Noé. E a razão para isso é o acesso que temos à tecnologia 
moderna. Durante quase 5.800 anos a humanidade não alcançou os 
avanços científicos que ela alcançou nos últimos duzentos anos.

E foi Deus quem permitiu aos seres humanos alcançar isso. Isso 
não é algo que eles alcançaram por conta própria, por suas próprias 
habilidades. Muito pelo contrario. Deus começou a dar aos seres hu-
manos o conhecimento sobre essas coisas, de uma maneira moderada 
e dentro de um marco de tempo muito específico, o fim desta era. 
Porque se Deus tivesse concedido isso antes aos seres humanos, eles 
teriam destruído a si mesmos muito antes que terminem os 6.000 
anos que Deus lhes concedeu para se governar.

Foi Deus quem deu aos seres humanos a capacidade de alcançar 
todos os avanços da tecnologia moderna. Os seres humanos não 
alcançaram isso por conta própria, como eles pensam. Deus sabia 
o que ia acontecer quando tivéssemos acesso ao tipo de tecnologia 
que temos agora. A tecnologia tem sido o caminho através do qual 
a mente humana tem se corrompido mais rapidamente, alcançando 
níveis jamais vistos desde os dias de Noé.

E somente Deus pode permitir ao ser humano fazer uso dessa tecno-
logia de uma maneira honesta e ver isso como o que realmente é. Com 
o passar do tempo a tecnologia foi se desenvolvendo, e devido a que os 
seres humanos usam essa tecnologia da maneira errada, a corrupção da 
mente humana foi se acelerando ainda mais. Quanto mais a tecnologia 
avança, maior é a corrupção da mente humana, e mais rápido os seres 
humanos caminham em direção à sua própria destruição.
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Com os avanços científicos e o rápido avanço da tecnologia, o ser 
humano vai descobrindo mais maneiras de abusar disso. E agora a 
coisa chegou a tal ponto que os seres humanos simplesmente perderam 
o controle de seu uso. As pessoas agora se tornaram mais escravas de 
seus próprios desejos do que nunca antes. O uso indevido da Internet, 
das redes sociais, dos telefones celulares, dos vídeo jogos, da química 
(as drogas), da publicidade, do lazer e de muitas outras coisas, levou 
aos seres humanos a uma maior escravidão e a mais depravação do que 
nunca antes. A velocidade que a mente humana se está corrompendo 
é assombrosa.

O nível de corrupção que a mente dos seres humanos demorou 
séculos para desenvolver nos tempos de Noé, está sendo desenvolvido 
de forma assustadoramente acelerada nos dias de hoje por causa do 
uso indevido da tecnologia.

Para resumir uma longa história, no ano 2008 o mundo estava tão 
corrompido que Deus já tinha ditado a sentença de Seu juízo para os 
seres humanos e Ele estava preparado para executar essa sentença. A 
Terra ia ser varrida por uma grande tribulação física, que terminaria 
quando Jesus Cristo voltasse, no Dia de Pentecostes de 2012. Porque 
então Deus ia intervir para impedir a total autodestruição da raça 
humana.

Muitos anos antes de 2008, Deus já tinha preparado tudo para 
o fim da presente era. A humanidade já estava tão corrompida que a 
maior parte da Terra ia ser destruída. Deus quer que o mundo saiba 
que este teria sido Seu justo juízo, através da qual Ele ia fazer uma 
grande limpeza nesta Terra.

Nesse processo Deus ia permitir que os seres humanos se autodes-
truíssem, e eles também iam sofrer o juízo de Deus, que traria uma 
enorme destruição e que poderia facilmente haver causado a morte 
de mais de 6,5 bilhões de pessoas. E isso ainda pode acontecer. Porém 
Deus agora está dando aos seres humanos uma grande oportunidade 
de ser humilhados primeiro, para que eles possam começar a dar 
ouvidos a Ele e assim sobreviver a todo isso.
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O Fator que determinou quando Cristo vai regressar: a Igreja
No meio de tudo isso há um fator que determinou quando será que 
Deus vai enviar o Seu Filho para governar no Seu Reino. Esse fator 
é a Igreja - Sua Igreja.

Antes de 2008 Deus já tinha decidido fazer uma grande limpeza 
no mundo, e que Sua sentença seria executada de uma maneira ainda 
mais rigorosa no ano 2012, através de um último testemunho que 
estava em curso. Naquele momento, pouco antes de 2008, o mundo 
caminhava a passos largos em direção à um colapso econômico global, 
em direção à Terceira Guerra Mundial e aos mais chocantes e catas-
tróficos acontecimentos do tempo do fim. Antes de 2008 até mesmo 
alguns dos trovões estavam se tornando mais pronunciados e destru-
tivos que antes. E embora o mundo já tivesse sido julgado em quanto 
ao que aconteceria então, a condição espiritual em que a Igreja de 
Deus remanescente estaria nesse momento era ainda desconhecida. 
Essa condição era o que determinaria se Deus ia mandar a grande 
tribulação física então ou se essa tribulação podia ser aprazada por 
mais sete anos.

Como eu já disse antes, os cinco primeiros selos do Apocalipse 
têm que ver com a Igreja de Deus no tempo do fim. De acordo com a 
profecia, a Igreja ia sofrer uma grande devastação espiritual, porque 
ela ia passar pela grande tribulação espiritual. E Deus ia usar isso 
para humilhar à Igreja e para levantar um remanescente de Sua 
Igreja, que Ele ia proteger neste tempo do fim. Deus ia proteger esse 
remanescente durante a grande tribulação espiritual, que sobreveio 
á Igreja e que começou no dia 17 de dezembro de 1994, e Ele também 
ia proteger a Igreja durante a tribulação física, que viria justo antes 
da segunda vinda de Cristo.

Em todos os acontecimentos do tempo do fim, que terminarão 
com a segunda vinda de Cristo, o maior desejo Deus, Seu principal 
desejo, era enviar a Seu Filho para reinar na Terra no começo de 2019. 
E é por essa razão principalmente que Ele vai conceder Sua grande 
misericórdia á Igreja que está dispersa e vai oferecer à maioria deles 
a oportunidade de ser salvos e de continuar vivendo no Milênio. 
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Deus também deseja mostrar Sua misericórdia e oferecer a muitos 
milhões de pessoas mais a oportunidade de ser humilhadas, para que 
elas também possam ser salvas e possam seguir vivendo no Milênio.

No entanto, o fator que ia permitir qualquer mudança em tudo 
isso era a Igreja de Deus remanescente, a condição espiritual em que 
ela estaria em 2008. Porque era então que Deus ia decidir a data da 
segunda vinda de Cristo.

Estou mencionando tudo isso agora para lhe dar uma visão geral 
deste assunto, já que todo esse processo através do qual Deus deter-
minou quando Cristo vai regressar está longe de ser algo simples 
de explicar. Esse processo envolve fatores como o juízo de Deus, o 
planejamento de Deus e a realização desse planejamento; e também 
o desenvolvimento espiritual, o crescimento e a condição espiritual 
na que Sua Igreja estaria em meados de 2008.

O altamente complexo processo de coordenar as nações, as econo-
mias, o progresso da tecnologia com o crescimento e o desenvolvimento 
do povo de Deus, é algo que vai muito além do que eu posso explicar 
aqui. E, para ser sincero, é algo que está muito além da compreensão 
humana. No entanto, tudo isso é algo que Deus está fazendo, á medida 
que Ele se prepara para pôr fim ao autogoverno do ser humano e 
estabelecer Seu Reino na Terra. Isso é algo que não se pode comparar 
nem mesmo à criatividade, ao engenho, ao planejamento e à coorde-
nação que são necessários nos grandes projetos de construção. No 
entanto, esse é o único exemplo físico que eu posso dar para que você 
possa compreender melhor a dimensão do que está sendo dito aqui. 
Comparar a capacidade do ser humano para planejar e construir e a 
capacidade de Deus para fazer o mesmo, seria como comparar uma 
criança que sua uns blocos de madeira para fazer o que ela pensa 
que é um edifício e um projeto de construção para o edifício mais 
sofisticado e bem construído que que o ser humano jamais construiu. 
E a verdade é que não há nenhuma comparação.

A decisão de Deus sobre quando Seu filho ia voltar dependia de 
um fator desconhecido. Dependia da condição espiritual em que a 
Igreja estaria a meados de 2008. Era então que essa decisão tinha 
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que ser tomada. Não se podia saber qual seria a condição da Igreja 
e, portanto, essa decisão não podia ser tomada até que isso estivesse 
firmemente estabelecido.

A condição em que a Igreja estaria não se podia saber com ante-
cedência devido a todo o sofrimento que a Igreja ia passar depois da 
Apostasia e a tribulação espiritual que seguiria a isso. A força espiri-
tual da Igreja e a condição espiritual em que o povo de Deus estaria 
a meados de 2008 ero o que determinaria como as coisas poderiam 
se desenvolver no que se refere ao cumprimento dos acontecimentos 
proféticos do tempo do fim. A condição espiritual da Igreja seria o 
fator decisivo para determinar quando Deus ia enviar a Seu Filho 
para reinar na Terra. Isso revelaria se esse processo ia terminar no 
Dia de Pentecostes do ano 2012 ou se Deus ia conceder outros sete 
anos à humanidade e à Igreja dispersa.

Depois da Apostasia que ocorreu na Igreja, Deus escolheu alguns 
entre os que foram dispersos como consequência desse destrutivo 
acontecimento. Deus formou um remanescente e começou a trabalhar 
com eles para lhes preparar. Esta Igreja remanescente permaneceria 
fiel até a segunda vinda de Jesus Cristo. Deus já tinha determinado 
que Seu Filho poderia voltar ou no Dia de Pentecostes de 2012 ou no 
Dia de Pentecostes de 2019. A vontade de Deus, o plano de Deus desde 
a Apostasia, era enviar o Seu Filho no Dia de Pentecostes de 2019. E 
apesar de que era a vontade de Deus que Seu Filho voltasse no Dia de 
Pentecostes de 2019, ainda restava saber se a Igreja alcançaria a força 
espiritual necessária para cumprir um propósito maior que Deus tinha 
ao acrescentar outros sete anos a esse processo. Sete anos que seriam 
muito mais difíceis, com muitas provações mais.

Embora soubéssemos que a Igreja sobreviveria a tudo isso e per-
maneceria fiel até a segunda vinda de Cristo, não sabíamos como 
estaria sua força espiritual em meados de 2008. Porque era então que 
Deus ia decidir quando Cristo ia voltar. Em meados de 2008, a Igreja 
estava totalmente enfocada na data da segunda vinda de Jesus Cristo 
em 2012, e todas tínhamos planejado as coisas na nossa vida de acordo 
com essa data. E como a condição espiritual da Igreja ainda não tinha 
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sido avaliada antes disso, e que a data para a segunda vinda de Cristo 
ainda era desconhecida, Deus tinha estado preparando a Igreja para 
a segunda vinda de Seu Filho no Dia de Pentecostes de 2012.

No entanto, para que Deus pudesse postergar a data da segunda 
vinda de Cristo por mais sete anos e contudo cumprir o que tinha 
que ser cumprido espiritualmente na Igreja durante esse período de 
tempo, a Igreja tinha que estar muito forte espiritualmente, com uma 
fé, uma confiança e uma convicção inabaláveis. E a razão para isso era 
que, como resultado do acréscimo desses sete anos, as perseguições, 
as provações e as dificuldades aumentariam para o povo de Deus. 
E para poder permanecer firmes e se enfrentar a tudo isso a Igreja 
deveria ter alcançado um grau de crescimento e de desenvolvimento 
espiritual muito específico até meados de 2008.

Deus tinha tomado uma decisão, Deus tinha determinado que 
o ano 2012 era a primeira data para a vinda de Cristo. E Deus ia 
cuidar de que a Igreja sobrevivesse espiritualmente até essa data. 
Se a Igreja tinha alcançado ou não o nível de crescimento espiritual 
que ela necessitava alcançar para poder sobreviver a tudo isso, ou 
seja, qual seria a condição espiritual da Igreja então, era algo que 
não podia ser avaliado até meados de 2008. Esse seria o momento 
ideal para considerar se a Igreja chegaria ao nível que tinha que 
chegar para poder fazer uma obra muito mais importante até o Dia 
de Pentecostes de 2019.

Para poder avaliar isso, Deus ia fazer coisas muito específicas, 
coisas que revelariam a verdadeira condição espiritual da Igreja 
naquele momento. Isso permitiria a Deus saber se a Igreja tinha al-
cançado o crescimento, a maturidade e a força espiritual necessários 
para permanecer firme por mais sete anos.

Se a Igreja não tivesse alcançado o nível espiritual, a força e o 
crescimento espiritual que precisava ter alcançado em meados de 2008, 
então Deus ia prosseguir com a execução de Sua sentença contra o 
mundo; sentença que Ele já tinha estabelecido. Deus não ia dar ao 
Seu povo uma carga mais pesada do que eles poderiam suportar. Para 
Deus a Igreja sempre está em primeiro lugar! Também neste caso. O 
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mundo já tinha sido julgado e já tinha recebido a justa sentença que 
merecia. Do mesmo modo que a Igreja que está dispersa.

Desde a Apostasia, a Igreja de Deus passou por muito sofrimento 
e inquietação. Foram tempos tão turbulentos que se uma pessoa não 
passou por isso ela não pode compreender tudo isso na mesma pro-
fundidade que os membros da Igreja que sim passaram por tudo isso. 
E muito menos pode dar o mesmo valor a tudo isso. O que sobreveio 
a Igreja foi a grande tribulação espiritual. Algo que uma pessoa só 
pode compreender plenamente quando o experimenta. Deus disse que 
ninguém na Sua Igreja experimentou algo de tal magnitude antes, e 
que ninguém jamais experimentará algo assim novamente.

Uma coisa é sofrer fisicamente, como aconteceu com muitos dos 
que nos precederam. Mas sofrer espiritualmente como nós sofremos 
é algo bem diferente. O povo de Deus sempre sofreu espiritualmente, 
sempre passou por tribulações a nível espiritual, mas até então nin-
guém tinha passado por nada tão grave nem de tal magnitude como 
a Apostasia.

A Igreja foi quase completamente destruída depois de dezembro 
de 1994, que foi quando a Apostasia ocorreu. Mas Deus não ia permi-
tir que isso acontecesse. No entanto, o que Ele sim permitiu foi uma 
grande devastação, algo sem precedentes. E esse evento servirá como 
um dos maiores exemplos, como uma das ferramentas de ensino mais 
eficazes de todos os tempos, sobre esses 6.000 anos. Isso será usado 
como um exemplo durante todo o Milênio, uma severa advertência e 
uma alerta para as gerações futuras. Porque estas são lições espirituais 
incrivelmente importantes, que todos devemos entender antes de 
poder formar parte da Família de Deus.

Naquele tempo, em 1994, haviam umas 150 mil pessoas que as-
sistiam aos cultos na Igreja de Deus, das quais 96 mil eram adultas e 
haviam sido batizadas. Para o ano 2008 a Igreja tinha sido dizimada. 
Foram poucos os que permaneceram firmes. Depois da Apostasia, 
que ocorreu em dezembro de 1994, dois terços dos membros da Igreja 
desistiram de tudo, e a terça parte restante foi dispersa como resultado 
disso. Dessa terça parte da Igreja, a maioria se uniu em quatro grandes 
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grupos (organizações), e o resto foi dispersado em mais de 600 outros 
grupos. E de todos esses grupos, Deus usou somente a um deles para 
levantar a Sua Igreja remanescente, como profetizado muito tempo 
atrás pelo profeta Ezequiel.

Quando a Igreja foi dispersa depois da Apostasia, durante o pri-
meiro período profético de 1.260 dias, Deus protegeu a Igreja dos 
ataques de Satanás, como Deus disse que faria. Após este período de 
tempo e nos anos que se seguiram, muitos dos grupos dispersos, os 
menores, começaram a desaparecer e seus membros desistiram de 
tudo. Nos grupos maiores havia brigas e divisões, mas eles termina-
ram por estabelecer sua própria rotina para continuar uma “obra” 
que eles acreditavam ser a continuação da obra que o Sr. Herbert W. 
Armstrong tinha realizado através da Igreja de Deus Mundial. E eles 
não somente “se acostumaram” a essa rotina mas também caíram 
em um sono espiritual muito mais profundo, uma espécie de sono 
do qual apenas Deus pode despertá-los. E isso é o que Deus fará em 
breve, no Seu tempo.

No entanto, para a pequena Igreja de Deus remanescente, as 
batalhas e ataques espirituais aumentavam cada vez mais e eram 
cada vez mais violentos. No começo, quando a Igreja remanescente 
foi restaurada no Dia de Pentecostes do ano 1998 (exatamente 1.260 
dias após a Apostasia), a Igreja tinha sido reduzida a menos de 300 
membros adultos batizados, que tinham sobrevivido a Apostasia. E com 
os anos muitos mais foram chamados a essa comunhão, mas muitos 
também se foram. As batalhas eram demasiado difíceis para a maioria 
das pessoas. Se todos eles tivessem permanecido em comunhão, a 
Igreja de Deus remanescente seria muito maior do que é hoje. Mas 
isso não foi assim. Tudo isso era muito difícil para muitos.

Deus revelou, profeticamente, que Ele ofereceu a mais de 3.000 
pessoas a oportunidade de formar parte desta Igreja remanescente. E 
isso contêm uma grande lição que podemos aprender. Porque, embora 
Deus agora vai oferecer essa mesma oportunidade a muitas mais pes-
soas, isso não significa que todas elas vão aceitar essa oportunidade, 
como essas 3.000 pessoas não a aceitaram.
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Tudo isso que eu estou contando aqui é necessário para que você 
possa entender por quê a condição espiritual da Igreja não pôde ser 
avaliada até meados de 2008. A Igreja teria que ter a força espiritual 
e a fé que ela ia necessitar, e somente Deus podia medir isso. Porque 
isso era o que determinaria se a Igreja ia poder seguir adiante para 
alcançar um objetivo muito mais importante que Deus tem, que é 
mostrar Sua grande misericórdia e salvar a muitos mais, tanto no 
mundo como na Igreja dispersa.

Deus sabia o tipo de devastação que viria sobre Sua Igreja quando 
Ele permitiu que a Apostasia ocorresse. Deus sabia o tipo de guerra 
espiritual e de destruição que se seguiriam, e que isso resultaria em 
muitas perdas ao longo do caminho. Contudo, Deus tem um plano para 
a Igreja dispersa. Ele vai oferecer a essas pessoas a oportunidade de 
ser salvas em outro período de tempo, nos últimos 100 anos depois 
do Milênio.

O propósito e a vontade de Deus sempre foi formar e fortalecer um 
grupo remanescente da Igreja através da maior tribulação espiritual 
que se tem noticia, desde que a Igreja foi fundada no ano 31 d.C. No 
entanto, a vontade de Deus não era somente guiar a esse remanescente 
de meados de 2008 ao Dia de Pentecostes de 2012, mas também era 
criar dentro deles uma fé muito mais forte, fortalecer-lhes muito mais 
espiritualmente. Porque isso lhes capacitaria para fazer uma obra 
muito mais importante nos seguintes 11 anos, de meados de 2008 até 
o Dia de Pentecostes de 2019.

E a vontade de Deus sempre foi, mais que qualquer outra coisa, que 
o maior número possível de pessoas sejam salvas no tempo do fim, 
tanto na Igreja dispersa como no mundo. Mas isso sempre depende 
das escolhas dos seres humanos, de cada indivíduo. E por isso, não se 
pode dar garantias sobre as escolhas das pessoas. Quando Deus criou 
o mundo espiritual, os anjos, não havia garantia sobre quantos deles 
escolheriam seguir a Deus e quantos não. Contudo, Deus sabia que 
ao criar os anjos dotados da capacidade de escolher livremente, com 
o livre arbítrio, o resultado era que muitos deles poderiam escolher 
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não seguir a Ele e a Seus caminhos. E com o tempo, uma terça parte 
deles rejeitou a Deus e Seu caminho de vida.

E todos os seres humanos foram criados com a mesma capacidade 
de escolher livremente, com o livre arbítrio. A grande maioria de todos 
os que Deus despertou do sono espiritual na Igreja dispersa não pôde 
suportar a tribulação espiritual pela qual a Igreja tem passado desde 
a Apostasia. Eles simplesmente não foram capazes de permanecer 
lutando. Alguns sucumbiram às fraquezas humanas como o orgulho, 
a ânsia de poder e/ou de reconhecimento, o egoísmo, a perversão 
sexual, a letargia espiritual, os ciúmes, ou simplesmente se cansarão 
de lutar. Todos dos que viveram a Apostasia estavam espiritualmente 
dormidos antes de que Deus lhes despertasse. E alguns que eram 
parte desse remanescente desistiram da batalha e caíram no sono 
espiritual novamente.

Mas sempre houve um grupo que permaneceu mais alerta, que 
permaneceu mais em guarda espiritualmente durante este período 
de tempo. E como resultado disso Deus pôde trabalhar com eles 
espiritualmente, Deus lhes fortaleceu mais na fé e nessa batalha 
espiritual. A condição espiritual na que a Igreja estaria em meados 
de 2008, permaneceu um fator desconhecido ao longo dos anos 
anteriores. O crescimento, a condição espiritual e a fé da Igreja não 
podiam ser avaliados antes deste momento específico, para poder 
determinar o que Deus ia poder criar dentro dos membros da Igreja 
depois de 2012.

A prova decisiva para a Igreja
Ao longo do tempo Deus sempre pôs a prova á aqueles a quem Ele 
chamou, para mostrar o que realmente há no mais profundo do ser 
deles, no mais recôndito de suas mentes. Essas provações são como 
um impulso que constrange uma pessoa a encarar uma determinada 
questão na sua vida nesse momento de uma maneira decisiva. Essas 
provações revelam claramente a posição espiritual de uma pessoa 
no que se refere a seu relacionamento com Deus e com Sua Igreja. 
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A força ou a fraqueza de uma pessoa é revelada por como ela reage 
quando é confrontada com essas coisas. Porque então Deus pode 
avaliar isso.

Algumas provações revelam claramente a força ou a fraqueza 
de espírito de uma pessoa, mostra o nível espiritual no que uma 
pessoa está realmente. Essas coisas podem revelar se a convicção e a 
fé dessa pessoa é realmente forte e também o grau de compromisso 
dessa pessoa com Deus. Mas essas provações também podem revelar 
as maiores fraquezas de uma pessoa deixando evidente que ela não 
poderá a suportar mais provações. Uma pessoa não pode ficar “em cima 
do muro” em seu relacionamento com Deus. Uma pessoa não pode 
manter um relacionamento com Deus se ela tem um espírito morno. 
E, definitivamente, uma pessoa não pode ter um relacionamento com 
Deus se não está de acordo com Ele.

Um bom exemplo desse tipo de provação foi quando Deus deixou 
que Abraão acreditasse que deveria oferecer seu filho, Isaque, em 
sacrifício a Ele. E devemos entender que o sacrifício humano é contra 
a vontade de Deus e contra os caminhos de Deus. Mas isso era algo 
que Abraão então não sabia. E Deus permitiu que Abraão acreditasse 
que isso era o que Deus estava pedindo a ele. A convicção de Abraão 
sobre Deus era tão forte, sua fé na misericórdia e na justiça de Deus era 
tão forte, que ele acreditava que Deus ressuscitaria a Isaque se fosse 
necessário, que Ele cumpriria Sua promessa para a vida de Isaque. E 
podemos ler como Deus impediu que Abraão matasse a seu próprio 
filho, provendo um animal para ser oferecido no lugar de Isaque. 
Abraão foi posto à prova para revelar, para mostrar o que estava no 
mais profundo do seu ser com respeito à sua fé, sua convicção e sua 
dedicação a Deus. Isso aconteceu para mostrar ao mundo o tipo de 
amor que Deus sente pelos seres humanos, porque Deus sacrificou 
Seu próprio Filho para salvar aos seres humanos.

E depois disso Deus então disse a Abraão: “Agora Eu te conheço”. 
Esse episódio da vida de Abraão revelou a mente, a criação espiritual 
que tinha sido desenvolvida em Abraão. Isso revelou o grau do com-
promisso de Abraão. Revelou que Abraão estava decidido a viver em 
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obediência a Deus e em unidade com Deus, sem se importar com os 
obstáculos ou as provações que poderiam surgir em seu caminho.

E da mesma maneira que Deus trabalhou com Abraão nesse epi-
sódio de sua vida Deus também permitiu que a Igreja acreditasse que 
Cristo ia voltar no ano 2012. Mesmo depois de que em meados 2008 
Ele já tivesse decidido aprazar a data da segunda vinda de Cristo para 
sete anos depois. Deus decidiu aprazar a data da segunda vinda de 
Cristo em meados de 2008, depois de que Ele tinha posto a Igreja a 
prova, revelando assim a verdadeira condição espiritual da Igreja, o 
nível de crescimento de seus membros naquele momento. Esta prova 
serviu para determinar as escolhas que as pessoas fariam, revelando 
assim o verdadeiro estado da fé delas em Deus. Esta foi uma prova 
que constrangeu aos membros da Igreja escolher como reagir. E essa 
reação foi o que revelou o que havia no mais profundo de cada pessoa.

Esta prova foi uma nova verdade que Deus revelou à Sua Igreja. 
Deus então revelou que a segunda vinda de Cristo a esta terra será 
em um Dia de Pentecostes e não em uma Festa das Trombetas, como 
a Igreja acreditava antes. Desde que eu entrei para a Igreja, sempre 
tínhamos acreditado e tínhamos aprendido do ministério que Cristo 
vai voltar em uma Festa das Trombetas. Essa mudança não foi algo 
sem importância para a Igreja. E isso revelou a condição espiritual 
cada um de nós. As doutrinas relativas aos Dias Sagrados são doutri-
nas fundamentais, e a Igreja sabe muito bem que Deus não muda a 
verdade sobre esses Dias Sagrados nem sobre seu significado. Deus 
já tinha revelado à Sua Igreja muitas verdades sobre os Seus Dias 
Sagrados, porém faltavam algumas coisas sobre esses Dias Sagrados 
que Ele ainda não tinha revelado completamente. E tudo isso tinha 
um propósito.

Deus foi revelando mais e mais verdades ao Seu povo através do 
tempo. Isso tem sido assim desde que Adão e Eva foram criados. Nos 
últimos 6.000 anos, Deus tem revelado progressivamente verdades 
sobre Ele mesmo, sobre Seu plano, Seu propósito e Seu caminho de 
vida. Por exemplo, nos tempos de Moisés Deus revelou muitas coisas 
sobre Ele mesmo, sobre Seu propósito e Seus verdadeiros caminhos 
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de vida, sobre como o ser humano deve viver. Deus tinha trabalhado 
com algumas pessoas e famílias por vários séculos antes, mas nos 
tempos de Moisés Deus começou a revelar ao povo de Israel muito 
mais do que Ele tinha revelado anteriormente.

A medida que tempo passava, Deus começou a revelar mais através 
de Seus profetas e mais tarde através do profeta mais importante de 
todos os profetas que Deus enviou aos mundo, Jesus Cristo. Foi então, 
quase 4.000 anos depois de ter criado os seres humanos, que Deus 
começou a revelar mais conhecimento e compreensão. Jesus Cristo 
começou a revelar a intenção espiritual das leis e dos caminhos de 
vida de Deus. E depois que a Igreja foi fundada, no ano 31 d.C., Deus 
continuou revelando mais coisas à Sua Igreja, progressivamente, 
através de Seus apóstolos e do profeta João.

Nos últimos 80 anos, houve apenas uma outra mudança de tal 
dimensão na Igreja, que também foi uma prova. Foi quando Deus 
revelou ao Sr. Herbert W. Armstrong que a Igreja tinha que observar 
o Dia de Pentecostes em um domingo e não na segunda-feira, como a 
Igreja tinha observado durante quase 40 anos antes disso. E quando 
em 1974 Deus guiou ao Sr. Armstrong a implementar essa mudança 
na Igreja, isto constrangeu às pessoas a considerar sua condição es-
piritual, sua “fé” na Igreja de Deus, sua convicção sobre o chamado 
de Deus, e sobre a maneira que Deus estava trabalhando com elas.

Quando essa mudança foi anunciada isto revelou a verdadeira 
condição espiritual das pessoas. A reação dos membros da Igreja à essa 
mudança permitiu a Deus avaliar facilmente o crescimento espiritual 
de cada pessoa. E muitos, incluindo a um bom número de membros 
do ministério, saíram da Igreja por causa disso. E até mesmo entre 
os que se opunham a esta mudança havia dois grupos diferentes.  
E isso revelou sua verdadeira condição espiritual. Alguns se opunham 
a essa mudança porque não podiam acreditar que Deus tinha revelado 
algo assim ao Sr. Armstrong. Eles não podiam admitir que durante 
todos esses anos eles tinham estado errados. Outros saíram da Igreja 
porque pensavam que o Sr. Armstrong não tinha introduzido essa a 
mudança o suficientemente rápido. Esta prova constrangeu às pessoas 
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a reagir de uma maneira ou de outra, revelando assim suas verdadeiras 
crenças e convicções.

Deus poderia ter revelado esta verdade a Igreja desde o começo, 
mas Ele não fez isso porque Seu propósito era que isso fosse usado 
no futuro para pôr a prova e para aperfeiçoar a Sua Igreja. Esta prova 
serviu para limpar a Igreja espiritualmente, e como conseqüência 
disso o Corpo de Cristo, formado pelos que permaneceram firmes, 
seguindo ao apostolo de Deus, que por sua vez estava seguindo a Jesus 
Cristo, foi mais fortalecido. 

E através desta prova, em 1974, muitos foram excluídos da Igreja 
de Deus. Porém a grande maioria dos membros da Igreja se limitou a 
aceitar isso como um obstáculo mais no seu caminho. E eles estavam 
muito agradecidos a Deus por outra grande verdade que Ele tinha 
revelado. Eles estavam entusiasmados com o que Deus lhes tinha dado.

Esse tipo de provas servem de impulso para levar uma pessoa 
reagir à algo ao que ela nunca teve que reagir antes na sua vida. Em 
um momento assim as pessoas são constrangidas a decidir e escolher 
no que vão crer. Neste caso a mudança foi o dia da semana o Dia de 
Pentecostes deve ser observado. E quando essa mudança foi anun-
ciada isso constrangeu as pessoas a reagir de acordo com o que elas 
realmente pensavam, de acordo com suas verdadeiras convicções. 
Cada pessoa foi confrontada com a necessidade de tomar uma decisão 
pessoal e escolher o que faria em resposta ao que ouviram. Esta prova, 
o anúncio desta grande mudança sobre a observância de um dos Dias 
Sagrados de Deus, serviu para provocar uma reação imediata na mente 
das pessoas E essa reação revelou a condição espiritual de cada uma 
dessas pessoas. Revelou o nível da fé e da convicção dessas pessoas, 
ou a falta de ambas coisas.

Muitas vezes, as pessoas não conhecem suas verdadeiras convic-
ções até que passam por uma prova como esta. 

Neste exemplo em concreto, as pessoas foram postas à prova sobre 
sua verdadeira convicção e fé na Igreja de Deus, sobre sua confiança 
de que Deus estava guiando ao Sr. Herbert W. Armstrong como Seu 
apóstolo. Isso revelou o nível em que cada pessoa estava com respeito 
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à sua convicção, sua crença nas doutrinas da Igreja, bem como no que 
diz respeito à sua confiança nos meios através dos quais Deus revela 
a verdade ao Seu povo.

E foi no dia de Pentecostes do ano 2008 que Deus começou a 
revelar uma nova verdade a Sua Igreja, a 50a Verdade, sobre o Dia 
Sagrado quando Cristo vai pôr seus pés novamente sobre o Monte 
das Oliveiras, sobre o dia em que Cristo vai voltar. A reação da Igreja 
de Deus a esta verdade foi o fator que determinou a data em que Deus 
vai enviar o Seu Filho para estabelecer o Seu Reino na terra.

Se o resultado disso fosse que Cristo ia voltar depois do ano 2012 
Deus tinha dois objetivos para a Igreja. Não era o propósito de Deus 
que os membros da Igreja simplesmente seguissem vivendo como 
tinham vivido nos 13 anos anteriores, que eles seguissem simplesmente 
com o processo de transformação da mente que estava sendo criada 
dentro de cada um deles. A Igreja já tinha percorrido um longo e 
turbulento caminho desde a Apostasia, e não tinha nenhum sentido 
fazer a Igreja sofrer mais se não fosse com um objetivo muito mais 
importante com isso.

O primeiro de tudo era que se a Igreja ia ter que esperar por mais 
11 anos, até o Dia de Pentecostes de 2019, Deus ia ter que fortalecê-la 
muito mais, ia ter que dar a Sua Igreja uma fé muito mais forte e mais 
força espiritual do que nunca antes. Isso implicaria que a Igreja ia ter 
que passar por um processo de criação a um nível sem precedentes 
para a Igreja.

O grande propósito de Deus em seguir adiante com um processo 
de criação muito mais importante nos membros da Igreja era também 
capacitar a Igreja para fazer uma obra muito mais importante do 
que a obra ela poderia ter feito de 2008 a 2012; se essa tivesse sido a 
data da vinda de Cristo.

Se em meados de 2008 a Igreja não tivesse chegado ao nível que 
devia estar para que estas coisas pudessem ser cumpridas, não teria 
sentido seguir adiante com isso. Nesse caso, seria mais conveniente 
simplesmente começar a profética grande tribulação do tempo do fim 
no mundo, porque essa era a justa sentença de Deus para ele.
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Esta nova verdade, cujo objetivo era pôr a Igreja à prova, foi reve-
lada a Igreja no dia 28 de junho de 2008. Foi então que esta mudança 
sobre o dia em que Cristo vai voltar, do Dia Sagrado da Festa das 
Trombetas ao Dia Sagrado de Pentecostes, foi revelada a toda a Igreja. 
Isto foi impactante para alguns, e entre eles alguns ministros. Essas 
pessoas não responderam a isso de maneira positiva, e sua reação 
começou a revelar sua verdadeira condição espiritual. E com o tempo 
a maioria dessas pessoas foi se enfraquecendo devido a outras coisas 
que aconteceram, e no final elas se foram. Esta prova desencadeou 
uma determinada reação nessas pessoas, e isso começou a ficar bem 
evidente. E esse foi um importante ponto de inflexão na vida dessas 
pessoa, porque depois disso elas abandonaram completamente a Deus.

No entanto, para alguns membros da Igreja, isto provou ser um 
importante despertar espiritual, porque eles começaram a reconhecer 
o espirito letárgico de Laodicéia que estava começando a entrar nas 
suas vidas. Isso levou essas pessoas ao arrependimento e à um maior 
crescimento espiritual.

Para a maioria dos que estavam em um processo continuo de 
crescimento espiritual, esta nova verdade foi muito inspiradora, espe-
cialmente à medida que eles começaram a ver a grande importância 
dela. E depois de umas semanas a Igreja estava cada vez mais entu-
siasmada com esta mudança, o que acabou por ser um forte impulsor 
de um crescimento espiritual muito maior.

Mas havia muito mais nesta nova verdade que o Dia Sagrado no que 
Cristo vai voltar. Essa verdade também revela uma grande mudança 
que ia ocorrer no dia que pensávamos que seria o dia que Cristo ia 
voltar. Isso era algo muito emocionante para a Igreja de Deus.

Como já disse anteriormente, antes de compreender que Jesus 
Cristo vai voltar em um Dia de Pentecostes a Igreja acreditava que 
ele ia voltar em uma Festa das Trombetas, que no hemisfério norte 
é no outono. Vários meses antes de junho de 2008, que foi quando 
esta mudança foi comunicada, a Igreja esperava que Cristo ia voltar 
na Festa das Trombetas de 2011. A razão para que pensássemos que 
tinha que ser naquele ano específico foi porque Deus tinha revelado 
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que 2008 era o ano em que Seu último testemunho para o mundo 
começaria a ser estabelecido. Daí o título do segundo livro, 2008 – 
O Último Testemunho de Deus. Deus tinha revelado que 2008 seria 
o ano em que Ele ia começar a estabelecer um último testemunha 
no tempo do fim. E a Igreja sabia que esse testemunho seria esta-
belecido dentro de um período profético de 1.260 dias, de acordo 
com a profecia. E contando a partir do ano 2008, a única Festa das 
Trombetas que poderia ser a data em que Cristo ia voltar era a Festa 
das Trombetas de 2011.

E esta nova verdade sobre o fato de que Cristo vai voltar em um 
Dia de Pentecostes também significava uma mudança, uma nova data 
para a volta de Cristo. E a única data, o único Dia de Pentecostes 
dentro desse período de 1.260 dias, contando a partir do ano 2008, 
tinha que ser o Dia de Pentecostes do ano 2012.

E nossa compreensão mudou, porque entendíamos que Cristo vai 
voltar em um Dia Sagrado diferente. Mas agora isso era algo incrivel-
mente emocionante. Esta contagem dos 1.260 dias está diretamente 
relacionado à profecia de Daniel sobre os acontecimentos do tempo 
do fim, na que ele fala de três períodos de tempo específicos. Além 
desses 1.260 dias Daniel também fala de um período de 1.290 dias e 
outro de 1.335 dias, em Daniel 12. E então, de repente, esses períodos 
de tempo começaram a se encaixar formando um padrão muito 
significativo. O que não era o caso no que se refere a data anterior, a 
Festa das Trombetas de 2011.

Contando de trás para frente 1.335 dias, desde o Dia de Pentecostes 
em 2012, isso nos leva ao dia 30 de setembro de 2008, que foi a data 
da Festa das Trombetas desse ano. Isto foi incrivelmente inspirador 
para a grande maioria dos membros da Igreja, porque isso tem um 
significado incrível que todos entenderam. A Festa das Trombetas 
representa o toque de trombeta que anuncia a vinda do Rei dos reis 
- do Messias. Esse é o significado principal desse Dia Sagrado. E era 
por isso que a Igreja antes acreditava que a Festa das Trombetas era o 
Dia Sagrado em que Cristo ia voltar. No entanto, com a nova verdade 
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que foi comunicada à Igreja no final de junho de 2008, o significado 
disto se tornou muito mais profundo. Porque então acreditávamos que 
o toque da trombeta (o anúncio) da vinda de Cristo seria na Festa das 
Trombetas de 2008, e que 1.335 dias mais tarde ele ia voltar a essa 
Terra, exatamente no Dia de Pentecostes de 2012, no começo desse dia.

Esta prova pela que a Igreja de Deus passou em 2008 foi muito 
mais importante do que jamais podemos imaginar. Sua importância é 
dupla, porque isso foi como duas provas em uma. Isso não foi somente 
uma mudança na verdade sobre um dos Dias Sagrados de Deus, mas 
também uma mudança da data da volta de Cristo como conseqüência 
disso. Porque agora entendíamos que ele não ia voltar no dia da Festa 
das Trombetas de 2011, mas no Dia de Pentecostes de 2012. Esta foi 
uma prova muito importante e muito reveladora para a Igreja de Deus, 
porque isso expôs rapidamente, e de forma inegável, a convicção 
espiritual e o nível de fé de cada indivíduo.

A verdade é que Deus então provocou uma resposta para expor 
a verdadeira condição espiritual da Igreja, que então pôde ser ava-
liada. E depois disso Deus pôde seguir adiante com Seu plano e Seu 
propósito de criar algo muito mais importante na Sua Igreja, em um 
grau e de uma forma que Ele nunca tinha feito antes. E como a Igreja 
tinha passado essa prova com muito sucesso, Deus agora não somente 
ia mudar a data da vinda de Cristo do Dia de Pentecostes de 2012 ao 
Dia de Pentecostes de 2019, mas Ele ia começar a preparar o mundo 
para poder oferecer a muitos mais a possibilidade de seguir vivendo 
no Milênio.

Foi então que Deus mudou tudo isso. Mas Ele não revelou à Igreja 
o que Ele havia feito. Porque essa seria a principal ferramenta que 
Deus ia usar para criar algo espiritualmente muito mais importante 
na Sua Igreja. Como conseqüência disso Deus moldou e formou a 
Igreja espiritualmente, e a Igreja alcançou um nível de fé e de fortaleza 
espiritual tão alto que isso permitiu aos seus membros permanecer 
firmes aos ataques de Satanás e dos demônios; e também aos ataques 
do mundo todas as vezes que eles foram atacados.
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Em unidade com Deus
Esta experiência de passar por uma prova dupla no final de junho 
de 2008 serviu para que a Igreja pudesse seguir adiante com uma 
convicção mais forte e mais enfocada que nunca. Seis meses depois 
disso a Igreja tinha crescido a um nível muito mais alto de unidade 
espiritual com Deus. Isto ficou claro através do que a Igreja fez no 
começo de janeiro de 2009.

Apesar de que Deus tinha revelado à Sua Igreja a importante 
verdade de que Cristo vai voltar em um Dia de Pentecostes, naquele 
momento Ele não revelou à Igreja que Cristo não ia voltar no Dia 
de Pentecostes de 2012. E foi somente alguns anos mais tarde que 
Deus revelou à Sua Igreja que tudo tinha sido aprazado para sete 
anos mais tarde.

Durante os quatro anos que se seguiram ao momento em que a 
Igreja foi posta à prova, a Igreja continuou acreditando que Jesus 
ia voltar no Dia de Pentecostes de 2012. A Igreja vivia nessa fé in-
questionável, como a fé inabalável que Abraão tinha de que Deus 
iria ressuscitar seu filho se ele tivesse que lhe sacrificar. Tudo na 
vida dos membros da Igreja estava orientado de acordo com sua fé 
de que Cristo ia voltar nesse dia. As pessoas tomaram importantes 
decisões sobre sua situação financeira, planejamento familiar, sua 
carreira profissional com base no fato de que elas acreditavam que os 
sistemas deste mundo terminariam no fim de maio de 2012. E como 
conseqüência disso a vida de muitos ia ser mais difícil nos anos que 
se seguiram. No entanto, eles fizeram tudo isso pela fé.

E a Igreja foi vendo passar os meses, semanas e dias sem que nada 
acontecesse. Mas essa experiência foi um impulso que abriu o caminho 
para que Deus pudesse criar algo muito importante espiritualmente 
dentro dos membros da Igreja, algo que não poderia ter sido criado 
de nenhuma outra forma. E foi por isso que Deus não revelou que 
tudo tinha sido aprazado para sete anos mais adiante. E não foi até 
o Dia de Pentecostes de 2012 que Deus revelou o que Ele tinha feito. 
E durante todos esses anos, antes dessa data, a Igreja cresceu e se 
transformou em um Corpo mais receptivo e unificado, que agora havia 
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sido preparado para seguir a Deus aonde fosse que Ele nos guiasse, 
dispostos a aceitar qualquer mudança que Ele fizesse.

A Igreja é a criação de Deus; e agora Ele ia criar algo muito mais 
importante nela, ao longo de todo este processo. O surpreendente 
propósito por detrás de tudo o que Deus estava criando dentro dos 
membros da Igreja começou a ser revelado em algo que Ele inspirou 
Sua Igreja a fazer logo depois que as Sete Trombetas de Apocalipse 
foram tocadas, em meados de dezembro de 2008. No começo de janeiro 
de 2009 a Igreja de Deus fez um jejum de dois dias. Esse jejum foi algo 
sem precedentes na Igreja de Deus. Esse jejum era somente para os 
membros batizados, contudo alguns que não tinham sido batizados 
ainda e alguns dos membros mais jovens também participaram desse 
jejum. E embora alguns dos membros mais jovens jejuaram somente 
um dia ao invés de dois dias, eles também participaram desse jejum. 

Este jejum foi uma ferramenta poderosa que Deus usou para levar 
Sua Igreja a uma unidade muito maior com o propósito que Ele tinha 
ao aprazar a segunda vinda de Cristo. Nesse jejum que a Igreja fez, o 
desejo da Igreja, como em todos os jejuns, era se aproximar mais de 
Deus, se humilhando diante dele. Mas também era o desejo da Igreja 
se concentrar mais em sua necessidade de crescimento e mudança 
através do arrependimento, e na transformação de sua mente (sua 
maneira de pensar). Neste jejum muitos oraram a Deus para que Ele 
pudesse salvar a mais pessoas da destruição neste tempo do fim; tanto 
no mundo como na Igreja dispersa.

E esse sempre foi o propósito de Deus, tanto para o mundo como 
para a Igreja dispersa. E através desse jejum Deus levou a Igreja tinha 
a uma maior unidade com o Seu propósito. No entanto, os membros 
da Igreja não iam saber o que Deus tinha feito até que eles pudessem 
ler isso nas páginas deste livro. E isso seria muito tempo depois de 
que Deus já tivesse cumprido Seus planos, fazendo o que eles tinham 
pedido a Ele neste jejum, que muitos mais possam sobreviver a tudo 
isso e tenham a oportunidade de seguir vivendo no Milênio.

A verdade é que Deus revelou parte disso à Igreja antes de 2012, 
o que diz respeito à Igreja que está dispersa. Deus revelou que muitos 
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mais que estão dispersos terão a oportunidade de ser salvos, mas 
então nós não entendemos que isso não ia acontecer pelo menos sete 
anos mais tarde. Se Cristo tivesse regressado em 2012, o número de 
pessoas que terão a possiblidade de sobreviver e seguir vivendo no 
Milênio teria sido muito menor.

Há uma profecia em Apocalipse que descreve a destruição que 
terá lugar em Jerusalém, que atingirá a um total de 70.000 pessoas. 
Deus disse que 7.000 morreriam em um grande terremoto (tremor). 
Se essa profecia tivesse sido cumprida em 2012, isso teria ocorrido 
literalmente, na cidade física, porque então essa profecia seria cum-
prida como algo físico na cidade física de Jerusalém.

Mas como a data para a volta de Cristo mudou para o ano 2019, 
agora Deus está oferecendo a 63.000 pessoas na Igreja dispersa (que 
é uma analogia espiritual de Jerusalém) a possibilidade de seguir 
vivendo fisicamente no Milênio, ao invés de ter que esperar para ser 
ressuscitados nos últimos 100 anos para viver uma segunda vida 
física. No entanto, esta profecia também revela que dessas 70.000 
pessoas que formam parte deste grupo disperso, 7.000, que são 
mencionadas especificamente, vão morrer. E isso inclui a muitos que 
não “defenderam” a Igreja de Deus quando tiveram a oportunidade 
de fazer isso antes da Apostasia e nos anos depois da Apostasia. E 
embora Deus vai oferecer a essas 63.000 pessoas a oportunidade de 
seguir vivendo no Milênio, isso não significa que todas elas vão aceitar 
o que Deus lhes oferece. O que significa que elas também terão que 
aceitar a Sua Igreja remanente e Suas duas testemunhas do tempo 
do fim, que são Seus profetas e os líderes a quem Ele deu autoridade 
sobre a Sua Igreja.

Quando a Igreja fez esse jejum de dois dias no começo de janeiro 
de 2009, a Igreja tinha sopesado fazer um jejum de três dias. Mas a 
Igreja não fez isso porque não queríamos quitar méritos ao que fez a 
rainha Ester, quando ela convocou um jejum de três dias para todos 
os judeus que estavam no cativeiro, implorando a Deus que lhes 
salvasse da destruição iminente. Então todos os que estavam cativos 
se humilharam diante de Deus jejuando por três dias, sem comer ou 
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beber nada durante todo esse período de tempo. E o que Deus então 
fez para lhes salvar foi algo realmente incrível. 

Um dos meios mais poderosos que Deus deu ao homem para 
buscar Seu favor, Sua misericórdia, Sua ajuda e Sua intervenção é se 
humilhar diante dele através do jejum, em oração e arrependimento. 
Essas são ferramentas realmente poderosas.

O Amor e a Misericórdia de Deus
Se as pessoas só podem entender uma única coisa de tudo o que está 
escrito neste livro, eu pessoalmente espero que elas possam começar a 
entender a maravilhosa verdade de que Deus é justo, que Seu amor é 
infinito e grande é Sua misericórdia. No livro dos Salmos há muitos 
versículos que falam sobre isso. Vou citar alguns desses versículos aqui.

“O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e tardio em 
irar-se. O Senhor é bom para todos e Sua misericórdia é sobre todas 
Suas obras”. (Salmos 145: 8-9). A criação do ser humano e o propósito 
de Deus tem para ele é a mais importante de todas Suas obras. Este 
versículo descreve a vontade de Deus para todas as pessoas.

“Pois Tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e mostra abundante 
misericórdia a com todos os que te invocam”. (Salmo 86: 5).

Esse versículo diz muito. Deus sempre está disposto a nos perdoar 
e a nos mostrar Sua misericórdia. Mas o problema é que as pessoas não 
buscam a Deus, não se arrependem para que Ele possa perdoar-lhes e 
conceder-lhes Sua misericórdia. O ser humano é muito teimoso, egoísta 
e obstinado. E isso é o que está sendo mostrado nesse tempo do fim. 
Até quando as pessoas seguirão se negando a se arrepender de seus 
caminhos, para então começar a abraçar os verdadeiros caminhos de 
Deus? Durante os mais de 6.000 anos da sua história os caminhos do 
seres humanos não têm sido nada bons.

“Diz o Senhor: Desejaria eu a morte do ímpio? Não desejo, antes, 
que se converta dos seus caminhos e viva?” (Ezequiel 18:23).

A última parte deste capítulo ajudará a mostrar o tipo de amor 
que Deus sente pelos seres humanos, e a profundidade desse amor. 
As pessoas não sabem POR QUE elas foram criadas e colocadas nesta 
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terra. Elas não sabem por que Deus lhes deu o dom da vida. A razão 
para isso é o plano que um Pai amoroso tem estado realizando durante 
bilhões de anos e que só agora está sendo plenamente revelado.

A Vontade de Deus para o ser humano é que ele possa ser 
transformado em ELOHIM
Há tantas coisas que eu gostaria de compartilhar neste livro! Mas 
infelizmente não há espaço suficiente para escrever tudo isso. Há 
muito mais coisas nos dois livros que eu escrevi antes, que eu não 
quero repetir aqui. Vou tentar resumir da forma mais breve possível 
qual é o propósito e a vontade de Deus para o ser humano. No entanto, 
há muito mais que ainda precisa ser dito.

Eu falei antes sobre a segunda criação (a vida espiritual) que Deus 
quer dar aos seres humanos. E para que isso seja possível Deus criou 
aos seres humanos em forma física primeiro. Primeiro eu vou falar 
um pouco sobre a vontade de Deus para o ser humano, Seu grande 
propósito para a criação da humanidade. E depois que eu explicar 
isso, e também o grande objetivo que todos temos diante de nós, 
então talvez será mais fácil entender por que Deus tem um plano que 
implica permitir que exista vida humana na Terra por um período de 
6.000 anos.

No começo do livro de Gênesis Deus nos fala de um planeta que 
Ele tinha criado muito antes, mas que estava totalmente arrasado e 
em um estado de desordem e caos. Não havia nenhum tipo de vida 
nesse planeta, e nem sequer a luz do sol podia chegar a sua superfície. 
Esta condição caótica e sem vida era o resultado do que Satanás e um 
terço dos anjos tinham feito nesse planeta.

Há uma palavra que aparece nos dois primeiros capítulos de Gê-
nesis que foi traduzida para o Português como “Deus”. Essa palavra é 
usada com certa frequência na narração sobre quando Deus remodelou 
a Terra para que ela pudesse ser habitada novamente, para que a vida 
pudesse existir nela outra vez. E então podemos ler como Deus criou 
os dois primeiros seres humanos. Depois de criar o primeiro homem e 
a primeira mulher no sexto dia, Deus, então, descansou, no sétimo dia.
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E a palavra que foi traduzida como “Deus” é a palavra hebraica 
“ELOHIM”. Nesta narração sobre a remodelação da Terra podemos 
ler que ELOHIM remodelou a Terra para que ela pudesse ser habitada 
novamente. Para que a vida pudesse existir aqui novamente.

No entanto, em outras passagens do Velho Testamento, às vezes 
se usa uma palavra hebraica mais simples em hebraico para referir-se 
a Deus, a palavra “EL”. Mas na maioria das vezes se usa a palavra 
hebraica “YAHWEH”, que significa o “Eterno”, ou para ser mais 
exato, o “eterno auto-existente”. Mas o nome mais usado no Velho 
Testamento para referir-se a Deus é “YAHWEH ELOHIM”.

Nos primeiros capítulos de Genesis Deus inspirou que se usasse a 
palavra “ELOHIM” não somente para referir a si mesmo e ao que Ele 
estava criando, mas também de uma maneira profética para revelar 
algo muito mais importante.

Na narração desta importante ocasião, quando a terra foi remode-
lada para que pudesse ser habitada novamente, para que a vida pudesse 
ser criada nela novamente, o uso da palavra “ELOHIM” pode dar a 
entender que ha mais de um ser envolvidos nesta criação. 

E como os que traduziram a Bíblia nas entendiam o que Deus 
estava fazendo, e muito menos o propósito de Deus em tudo isto, eles 
simplesmente traduziram isto de acordo com o raciocínio humano. 
Eles traduziram isto como uma conversação entre dois ou mais seres 
que eram parte de algo que é descrito como ELOHIM; como se exis-
tisse algum tipo de relação entre dois ou mais seres. Deus usou esta 
palavra nesses dois capítulos para revelar um importante propósito 
que Ele tem para a criação dos seres humanos. E Ele faz isso de uma 
maneira profética.

No começou Deus não se apresentou como “EL” ou como 
YAHWEH. Ao invés disso, desde o principio, no começo de Genesis, 
Deus começou a revelar profeticamente o importante propósito que 
Ele tem para a criação dos seres humanos.

Como eu já disse antes o nome ELOHIM é utilizado com frequên-
cia quando Deus se identifica com Seu nome completo, YAHWEH 
ELOHIM. O nome YAHWEH é melhor traduzido como “ O Eterno”, 
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mas tem um significado muito mais importante. Este nome revela 
ao Único Deus Eterno, que sempre existiu. Essa é realmente a 
melhor descrição, a mais completa descrição do significado do nome 
YAHWEH.

ELOHIM é uma palavra muito especial. ELOHIM é um substantivo 
coletivo, é o nome de uma “família” e alude ao significado de família. 
Isso é como sobrenome das pessoas, que normalmente as associa 
com uma determinada “família”, com o nome de sua família. E isso 
é exatamente o que o nome ELOHIM significa. Esse nome identifica 
a uma “família”, e nesse caso aqui é a “Família de Deus”. ELOHIM 
é a palavra que descreve a “Família de Deus”, um nome que começa 
com a palavra EL, que significa Deus, o Cabeça dessa família, o ser 
através de quem essa família existe. Essa é a razão pela qual Deus 
criou os seres humanos. Deus se revela como YAHWEH ELOHIM. 
YAHWEH, o começo da Família de Deus.

No livro de Hebreus Paulo cita o Salmo 8, um Salmo de Davi. Davi, 
comtemplando a vastidão dos céus com todas as estrelas, perguntou 
a Deus: “O que é o homem que Te lembres dele?” Paulo então explica 
que Deus respondeu a esta pergunta de Davi nesse salmo profético.

Nestes versículo de Hebreus 2 Paulo explica que Deus não sujeitou 
o mundo (a era) vindouro aos anjos (Deus não colocou isso sob seu 
domínio). Ele explica que Deus criou o ser humano um pouco menor 
do que os anjos, mas que o propósito de Deus é coroar aos seres 
humanos com glória e honra, muito por encima dos anjos. Paulo diz 
que Deus, à diferença do que Ele fez com os anjos, sujeitou todas as 
obras de Suas mãos ao domínio do ser humano, e que no futuro “todas 
as coisas” serão colocadas debaixo de seus pés e que não ficará nada 
que não estará sujeito a ele. Isto significa que o propósito de Deus é 
colocar todas as coisas que Ele criou sob o domínio do ser humano, 
com o tempo. E isso é o que Deus fará, partindo do principio de que 
o ser humano pode se tornar parte de ELOHIM.

Depois de mencionar o que Deus revelou a Davi, e que Davi escre-
veu no Salmo 8, Paulo continua usando o mesmo tipo de linguagem 
para explicar que agora nós ainda não vemos que isso já tenha sido 
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cumprido, exceto em Jesus Cristo, porque ele já foi coroado com glória 
e honra, e todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés, e que 
nada ficou fora do seu domínio. Mas o importante aqui é que todos 
os que serão parte da Família de Deus, como Jesus Cristo quando 
foi ressuscitado à vida espiritual, também vão herdar o mesmo que 
foi dado a Cristo. Todos os que serão parte da Família de Deus terão 
domínio sobre todas as coisas, tudo estará em sujeição a eles, quando 
eles também sejam coroados de glória e de honra. Mas quando Paulo 
escreveu o libro de Hebreus apenas um ser já tinha entrado para a 
Família de Deus, cujo Pai é Deus. Esse ser é Jesus Cristo ELOHIM.

Os anjos foram criados como seres espirituais. No entanto, para 
poder entrar em ELOHIM os seres humanos devem primeiro ser 
engendrados pelo espirito santo de Deus, e então devem crescer 
espiritualmente, como um embrião, para mais tarde poderem nascer 
como um ser espiritual na Família de Deus. A família espiritual de 
Deus será formada por aqueles que nascem nessa família, por seres 
nascidos do espírito e não criados como espírito como é o caso dos 
anjos. É por isso que a Bíblia diz que o ser humano deve ser batizado e 
deve ser engendrado pelo espirito santo, deve receber o espírito santo 
de Deus nele. Isto implica uma criação espiritual. Mas essa criação não 
é algo instantâneo, onde um ser é criado como espirito, como os anjos.

Eu já expliquei antes por que Deus nos criou como seres físicos 
primeiro. E que quando Seu espírito santo começa a trabalhar com 
a essência de espírito que existe na mente humana (depois que uma 
pessoa é engendrada pelo espírito de Deus), então uma completa trans-
formação espiritual pode começar. Primeiro somos engendrados para 
depois nascer espiritualmente. Essa é a melhor maneira de explicar 
esse processo de criação pelo que os seres humanos devem passar 
antes de ser ressuscitados para viver eternamente EM ELOHIM – na 
Família de Deus. O propósito para o que nascemos não é ser como 
nosso Pai, que é Deus Todo-Poderoso, mas nascemos para ser deuses 
na Família de Deus. 

E quando Cristo revelou isso aos judeus eles queriam matá-lo por 
dizer tais coisas. Satanás se rebelou quando soube o que Deus tinha 
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planejado fazer através da criação do ser humano. É por isso que 
Satanás tem zombado da Família de Deus com histórias mitológicas 
e crenças religiosas sobre famílias de deuses. Há muito mais que 
podemos aprender sobre tudo isso. O que eu lhe estou contando aqui 
é apenas um resumo.

O amor de Deus por Sua criação, o ser humano, vai muito além do 
que podemos compreender sem a Sua. Se você entende o tipo de amor 
que um pai sente por um filho que ele espera ver nascer, a esperança 
que esse pai tem para o futuro de seu filho, saiba então que o amor de 
Deus pelo ser humano, em Sua onipotente vontade e amor por cada 
um de nós, é algo que vai muito, muito, muito além de tudo o que os 
seres humanos podem sentir. Esse é o desejo de Deus. 

Sempre foi a vontade de Deus que todos os seres humanos tenham 
a oportunidade de nascer na Sua família, a Família de Deus. Mas isso 
não é possível porque cada pessoa é um ser moralmente livre, tem o 
livre arbítrio e, portanto, pode escolher livremente. E como aconteceu 
com Satanás e uma terça parte dos anjos, milhões, provavelmente bi-
lhões de pessoas simplesmente não vão escolher a Deus e Sua Família. 
Porque, como Satanás, essas pessoas querem seguir seus próprios 
caminhos e vão rejeitar os caminhos de Deus.

Deus não tem prazer no sofrimento dos seres humanos egoístas, 
mas não há nenhuma outra maneira para poder criar a ELOHIM, 
exceto exatamente da maneira que Deus está fazendo isto, criando 
primeiro aos seres humanos para viver uma vida física. A vida humana 
não é fácil, e não foi ideada para ser fácil. Os seres humanos tinham que 
ser criados primeiro como seres físicos e desenvolver uma natureza 
egoísta, como já expliquei antes.

A segunda vida física
Deus tem um impressionante propósito em dar a maioria dos seres 
humanos que já viveram e morreram a oportunidade de viver uma 
segunda vez como seres humanos físicos. Nos últimos 6.000 anos não 
era o propósito de Deus chamar a uma grande quantidade de pessoas, 
em sua primeira vida física, à uma relação espiritual com Ele na Sua 
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Igreja. E isso porque se Deus tivesse chamado uma grande quantidade 
de pessoas durante o período de autogoverno do ser humano nesta 
Terra, seriam muitos os que iriam desperdiçar a oportunidade de 
alcançar a vida espiritual. Em outras palavras, isso teria sido como 
abortos em massa, ou abortos involuntários. Essas pessoas nunca 
chegariam a nascer espiritualmente.

Deus “chamou” a muitos mais do que os que finalmente foram 
“escolhidos” ao longo dos últimos 6.000 anos. Durante esse longo 
período de tempo apenas alguns (144.000) foram “escolhidos” para 
ser ressuscitados primeiro - para nascer na Sua família quando Cristo 
volte. Para explicar da maneira adequada esse processo, o fato de 
que “muitos foram chamados, mas poucos escolhidos”, e também as 
razões pelas quais este processo se desenvolveu como se desenvolveu, 
seriam necessários mais alguns capítulos. No entanto, o que eu sim 
posso explicar é que Deus não quer que ninguém se perca e que para 
os que foram “chamados” nos últimos 6.000 anos tem sido extrema-
mente difícil viver neste mundo. A melhor maneira de conseguir que 
o maior número possível de pessoas possam ter a oportunidade de se 
tornar parte de Sua família é fazer isso exatamente da maneira que 
Deus o está fazendo.

Deus chamou a muitos e escolheu um número específico (144.000) 
dentre todos os que Ele chamou durante esse longo período de tempo. 
Eles foram moldados, foram postos à prova, foram purificados e foram 
preparados para servir em Seu governo sob a autoridade de Cristo 
no Milênio, quando todas as coisas serão colocadas debaixo de seus 
pés. E porque eles foram chamados e Deus trabalhou com eles neste 
mundo mal, nessa era do autogoverno do homem, eles tiveram que 
passar por uma grande tribulação espiritual, por muito sofrimento 
e perseguição, para poder ser parte desse futuro governo. Foi neces-
sário um grande sacrifício para poder preparar essa Família, para 
que bilhões de pessoas tenham a possibilidade de ser salvas, para 
que as coisas sejam muito mais fáceis para os que viverão durante o 
Milênio e para os que serão ressuscitados depois disso à uma segunda 
vida física. As pessoas que vivam em qualquer desses dois períodos 
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de tempo serão abençoadas em poder viver sob o governo justo e 
próspero da Família de Deus.

Mas, o que é esta segunda vida e o que isso significa?
Bilhões e bilhões de pessoas viveram e morreram ao longo dos 

últimos 6.000 anos em um mundo governado pelos seres humanos. 
Essa não tem sido uma boa época para viver, porque os seres humanos 
não escolheram viver de acordo com os caminhos de Deus, que é o 
único caminho que pode trazer a paz, a abundância, as bênçãos, e a 
verdadeira plenitude de vida. Os seres humanos têm vivido justamente 
da maneira contrária, em um mundo onde prevalecem o egoísmo, as 
guerras, a opressão, a injustiça, a imoralidade e o mal.

A explicação mais simples do propósito de uma segunda vida 
física é que Deus está dando aos seres humanos as melhores condi-
ções de vida possíveis para que eles possam julgar e escolher entre 
os caminhos do homem e os caminhos de Deus. Assim as pessoas 
poderão comparar suas experiências da sua primeira vida física com 
as da sua segunda vida física.

O que o ser humano tem experimentado na sua primeira vida 
física é o fruto de seu grande egoísmo e do orgulho que existe dentro 
dele mesmo e dentro de outros. Assim é como todos os seres humanos 
vivem. Exceto uns poucos que Deus chamou ao longo do tempo para 
que eles pudessem experimentar um caminho de vida diferente, o 
caminho de vida de Deus, que é exatamente o oposto aos caminhos 
do homem.

O caminho de Satanás é o caminho do orgulho e do egoísmo. E 
Deus criou o homem para experimentar primeiro como é viver uma 
vida assim, em uma existência física temporária. E quando Deus 
permita ao ser humano viver uma segunda vez, em um mundo muito 
melhor, que será governado de acordo com Seus caminhos e que estará 
sob Seu governo, a possibilidade de que as pessoas escolham o Seu 
caminho será muito maior porque essa escolha será muito mais fácil 
para elas. E assim mais pessoas terão a possibilidade de escolher ser 
parte da Família de Deus e elas poderão receber a vida eterna como 
seres espirituais nessa Família.
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A maioria daqueles que terão a oportunidade de viver uma segunda 
vida física já viveu no mundo egoísta do ser humano na sua primeira 
vida física. A maioria dessas pessoas já viveu e experimentou pes-
soalmente os caminhos do orgulho e do egoísmo, exceto os que eram 
muito jovens quando morreram. Nessa segunda oportunidade de viver 
uma vida física, os que serão ressuscitados poderão julgar melhor a 
maneira de viver egoísta, cheia de orgulho e de maldade que os seres 
humanos viveram nos primeiros 6.000 anos, e poderão ver o contraste 
entre isso e a maneira de viver de Deus, em um mundo novo e muito 
melhor. A maioria dos que serão ressuscitados à essa segunda vida 
física terá experimentado a maneira de viver que Satanás escolheu, 
o caminho do orgulho, do pecado, do egoísmo, do “eu”, da mentira, 
do engano, da imoralidade, etc. 

Antes de que esses bilhões de pessoas sejam ressuscitadas à uma 
segunda vida física, os que viverão no Milênio vão poder ver claramente 
as consequências desses 6.000 anos do homem. Eles poderão aprender 
mais facilmente do passado, porque estarão vivendo debaixo de um 
governo perfeito, justo e correto. Eles não serão confrontados com a 
confusão que existe no mundo de hoje, especialmente a confusão da 
religião. Ao invés disso haverá somente uma verdadeira Igreja em toda a 
terra e somente um governo justo que lhes governará e que cuidará deles.

Finalmente, depois de 6.000 anos, os caminhos de Deus serão 
ensinados a todos seres humanos. E então o seres humanos estarão 
melhor preparados para fazer uma boa escolha, para escolher os 
caminhos de Deus e não escolher os seus próprios caminhos, que 
é o que todos os seres humanos sempre fizeram. Quando o Milênio 
termine, quando o reinado de 1.000 anos da Família de Deus chegue 
al fim, bilhões de pessoas que viveram e morreram terão tido a opor-
tunidade de escolher o caminho de Deus. E os bilhões de pessoas que 
vão escolher os caminhos de Deus e permanecerão fieis a Ele poderão 
entrar para a Família de Deus no fim do Milênio, como os 144.000 que 
já terão entrado para a Família de Deus 1.000 anos antes.

Mas também estão os muitos bilhões de pessoas que viveram 
antes do Milênio. Isso nos leva à questão de qual será o seu destino, 



288 Se você der ouvidos a Deus, Deus lhe ouvirá

ao propósito e o plano de Deus para dar a oportunidade de viver 
uma segunda vida física à maioria dos que viveram e morreram nos 
primeiros 6.000 anos da existência humana.

Os versículos que lemos antes não falam apenas dessas 144.000 
pessoas que serão ressuscitadas a uma vida espiritual na primeira 
ressurreição, mas também falam de uma segunda vida física que Deus 
dará a maioria daqueles que viveram e morreram nesses primeiros 
6.000 anos.

Um desses versículos sobre os 144.000 diz claramente: “... e viveram 
e reinaram com Cristo durante 1.000 anos. Mas o resto dos mortos 
não voltaram a viver até que os 1.000 anos se acabaram”. (Apocalipse 
20:4-5). Aqui não diz que nenhum deles está vivo ou que foi para o céu.

A maioria dos 144.000 viveram e morreram nos primeiros 6.000 
anos do ser humano. A exceção de um pequeno grupo de pessoas que 
estarão vivas quando Cristo voltar, pois elas são parte da Igreja no 
tempo do fim e ainda estão vivos. Este pequeno grupo de pessoas, que 
também serão ressuscitadas nesse momento, não formam parte desse 
resto dos mortos mencionado aqui, mas formam parte dos 144.000. 
Deus diz que essas poucas pessoas que estarão vivas nesse momento 
serão transformadas de mortais a imortais, de físicos a espirito, em 
um instante, “num abrir e fechar de olhos”, como Paulo descreve. Eles 
não experimentarão a morte.

No entanto, estes mesmos versículos que acabo de mencionar 
também falam de “outros” além dos 144.000 que viveram e morreram 
durante esses 6.000 anos: “...o resto dos mortos não voltaram a viver 
até que os 1.000 anos se acabaram”.

Estes versículos de Apocalipse descrevem a dois grupos de pessoas 
de entre todos os seres humanos que viveram e morreram durante 
os primeiros 6.000 anos da existência humana na Terra. O primeiro 
grupo, que é muito menor, são os 144.000 que serão ressuscitados 
primeiro como seres espirituais em ELOHIM, quando Cristo volte.

No entanto, esses versículos também descrevem a um grupo muito 
maior: “Mas o resto dos mortos não voltaram a viver até que os 1.000 
anos se acabaram”. Isto demostra que há um grande grupo, formado 



289PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

por vários milhares de milhões de pessoas que serão ressuscitadas 
depois do Milênio. Mas como eles ainda não tiveram a oportunidade 
de ser engendrados pelo espírito santo de Deus, eles serão ressusci-
tados para uma vida física novamente, para que assim possam ter a 
oportunidade de fazer essa escolha em sua segunda vida física, se 
assim o desejarem.

O último dos Dias Sagrados de Deus, que é chamado o Último 
Grande Dia, representa este período de tempo de 100 anos, quando 
todos terão a oportunidade de viver uma segunda vida física. Um bebê 
que morreu logo após nascer será ressuscitado como um bebê saudável; 
e os que estão emparentados com essa criança, provavelmente um ou 
ambos seus pais, poderão educar a essa criança em um novo mundo.

Este período é descrito como uma época quando as pessoas vão 
ser protegidas da morte, para que elas possam viver uma vida plena 
e saudável durante 100 anos. A Bíblia fala de uma proteção especial 
que então será dada as crianças. A Bíblia afirma que nada poderá 
prejudicá-las como no mundo de hoje. Elas poderão brincar perto do 
ninho das serpentes e das víboras e nada vai machucar-lhes.

Deus concederá a todas as pessoas 100 anos de vida, para que 
elas possam viver e experimentar este novo mundo, que será criado 
durante os 1.000 anos, com todas as mudanças que ocorrerão na terra. 
Durante este período de tempo, todos terão a oportunidade de escolher 
livremente se desejam ou não os caminhos de Deus.

A Bíblia diz que até mesmos os animais selvagens já não serão 
um perigo para os seres humanos. Deus vai mudar a natureza e a 
constituição física de alguns deles. Os leões comerão palha. A Bíblia 
descreve como será o novo mundo dizendo que o leão pastará junto 
ao cordeiro e uma criança pequena será seu pastor.

Pessoas que eram deficientes físicas, que perderam um braço 
ou uma perna, pessoas que antes tinham alguma doença mental, ou 
que eram cegas, surdas, ou que tinham algum outro tipo de doença 
física na sua primeira vida serão ressuscitadas em um corpo saudá-
vel e completo. Pessoas que morreram com 100 anos de idade serão 
ressuscitadas cem um corpo muito mais saudável que quando elas 
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eram jovens, e viverão mais 100 anos com uma saúde excelente e 
serão fortes.

E no final desse período de tempo de 100 anos, todos os que 
tenham escolhido viver de acordo com o caminho de vida de Deus 
e que tenham experimentado uma nova criação neles, através da 
transformação espiritual de sua mente, poderão ser ressuscitados na 
Família de Deus. Eles poderão ser transformados em seres compostos 
de espirito e também terão a vida eterna, como os que serão ressusci-
tados na primeira ressurreição quando Cristo regresse e os milhões 
que serão ressuscitados no fim do Milênio.

Foi o grande e misericordioso Deus Todo-Poderoso que planejou a 
Sua Família, ELOHIM. E Ele está realizando o Seu plano. Como nosso 
Pai, Ele escolheu, planejou e criou os melhores meios possíveis através 
dos quais todos os que escolham a Ele e a Seus caminhos poderão ser 
salvos e poderão viver uma vida plena, feliz e abundante por toda a 
eternidade. Se eles escolherem isso.



N .os livros dos profetas do Velho Testamento e em todo o 
Novo Testamento, podemos encontrar profecias sobre a primeira 

e a segunda vinda de Cristo, e também sobre a contagem regressiva 
para cada uma delas.

Através do profeta Daniel, Deus revelou a época exata da primeira 
vinda do Messias, que ia vir a primeira vez para cumprir uma obra na 
terra. Estes versículos também revelam quando ele ia morrer. Como 
acontece com a maioria das profecias, esta profecia não foi escrita 
para ser facilmente entendida.

Em outra profecia Deus também revelou um acontecimento es-
pecífico que daria início a uma contagem regressiva para a segunda 
vinda de Cristo. E neste último capítulo eu vou falar dessa contagem 
regressiva. Para os que não gostam de matemática ou de calcular 
datas, talvez algumas partes desse capítulo possam ser monótonas 
ou difíceis de entender, mas isto pode lhes dar uma perspectiva geral 
mais clara sobre esse assunto. Além disso, o meticuloso processo e a 
precisão com a que Deus revelou tudo isso é algo muito significativo. 
E espero que isso lhe inspire um certo temor também. Tudo isso é 
uma importante e inegável prova da vinda de Cristo.

O fato de que o Messias tinha uma obra específica que cumprir 
quando veio a primeira vez a terra e o fato de que ele tinha que morrer 
antes de instaurar o Reino de Deus são coisas que os profetas e os 

Capítulo 7

A CONTAGEM REGRESSIVA 
PARA A VOLTA DE CRISTO
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líderes religiosos só foram começar a entender depois que Cristo 
ressuscitou. Mesmo os discípulos, a quem Jesus Cristo anunciou sua 
própria morte, só foram entender o que ele estava dizendo, e também 
a obra que ele estava cumprindo como o Messias, depois de sua morte 
e ressureição.

A profecia das 70 semanas 
Esta profecia de Daniel, muitas vezes referida como “a profecia das 
70 semanas”, fala , sobre a contagem regressiva para a primeira vinda 
de Cristo. Deus revela que no que se refere a esta profecia específica 
um “dia profético” corresponde a um ano.

Esta profecia começa mencionando um determinado período de 
tempo: “Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para 
edificar Jerusalém, até o Messias, o Príncipe, [quando ele ia começar 
sua obra, seu ministério] sete semanas e sessenta e duas semanas, as 
ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos”. 
(Daniel 9:25).

O primeiro período de tempo mencionado é “sete semanas”, que 
são 49 dias. E esses 49 dias proféticos correspondem a 49 anos. No 
ano 457 a.C., nos tempos de Esdras e Neemias, o rei Artaxerxes 
emitiu um decreto ordenando a reconstrução de Jerusalém. Foram 
necessários 49 anos para reconstruir as ruas e os muros. E isso foi o 
cumprimento das sete primeiras semanas desta profecia (49 anos). A 
obra da reconstrução foi concluída no ano 408 a.C.

O seguinte período de tempo mencionado é “sessenta e duas 
semanas”. Se multiplicamos esse número por sete dias, uma semana, o 
resultado é 434 dias proféticos, ou seja, 434 anos. Somando 434 anos, 
a partir do ano 408 a.C., chegamos ao ano 27 d.C. (adicionando 1, pois 
o ano 0 não existe). Jesus Cristo começou seu ministério no ano 27 
d.C. e foi morto 3 anos e meio depois, no dia do Pessach do ano 31 d.C.

E é a esses 3 anos e meio que Daniel se refere no seguinte versícu-
lo: “E depois de sessenta e duas semanas o Messias será cortado [será 
morto], mas não por si mesmo [ele ia morrer por toda a humanidade 
como o sacrifício do Pessach]” (Daniel 9:26). 
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O seguinte versículo acrescenta mais informação sobre isto: “E 
então ele [o Messias] confirmará a aliança com muitos por uma semana; 
e na metade da semana [3 dias e meio] fará cessar os sacrifícios e as 
oferendas..”. (Daniel 9:27).

Os antigos profetas, os líderes religiosos e nem mesmo os discípulos 
não sabiam que o Messias viria primeiro para morrer como o sacrifício 
do Pessach por toda a humanidade. Eles também não compreenderam 
que ao fazer isso ele faria cessar “os sacrifícios e as oferendas físicos”. 
Isto significa que com a sua morte ele ia cumprir as leis do sistema de 
sacrifícios, abolindo assim essas leis. Quando a Bíblia afirma que a lei 
foi abolida, especialmente no livro de Hebreus, ela não se refere aos 10 
Mandamentos mas a lei dos sacrifícios, ao sistema dos sacrifícios e aas 
leis relacionadas a ele, que simbolizavam algo que aconteceria no futuro.

Esta profecia sobre a primeira vinda de Cristo, quando ele ia cum-
prir um ministério de 3 anos e meio, após o qual ele seria “cortado” (ele 
seria morto), é uma profecia fácil de compreender. No entanto, esta 
profecia também está relacionada com os acontecimentos do tempo 
do fim, embora nem tudo sobre isso tenha sido revelado ainda. E mais 
adiante vou falar do que já foi revelado sobre isso.

Começa a Contagem Regressiva 
Algumas coisas que vou mencionar neste capítulo sobre a contagem 
regressiva para a segunda vinda de Cristo já foram mencionadas antes, 
mas é importante ver o quadro completo para entender como todos 
esses períodos de tempo se encaixam com exatidão.

Quando a Igreja foi fundada, no Dia de Pentecostes do ano 31 d.C., 
eles não sabiam que Cristo não ia voltar então, durante o tempo que 
eles ainda estivessem vivos. E geração após geração, por quase 1.900 
anos, a Igreja esperou por isso. Até que Deus chamou ao Sr. Herbert 
W. Armstrong para ser Seu apóstolo e então Deus começou a revelar 
à Igreja que eles estavam vivendo no fim da era do ser humano - no 
tempo do fim.

Deus revelou ao Sr. Armstrong as sete eras da Igreja de Deus, 
como está escrito no começo do livro do Apocalipse. A primeira era 
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foi durante o tempo dos primeiros apóstolo, conhecida como a Era 
de Éfeso. Deus chamou ao Sr. Armstrong para liderar a sexta era da 
Igreja, conhecida como a Era de Filadélfia (Apocalipse 3). Quando O 
Sr. Armstrong morreu, em 1986, essa era terminou e começou a sétima 
e última era da Igreja – a Era de Laodicéia.

E aproximadamente na metade da Era de Laodicéia (depois de 9 
anos), se cumpriu uma profecia que Deus tinha dado através de Paulo. 
Para a Igreja esta profecia foi o sinal de Deus de que Cristo agora estava 
vindo. Já falei sobre isso no capítulo 5, sobre o que está escrito em 2 
Tessalonicenses 2, sobre a Apostasia que tinha que ocorrer na Igreja 
de Deus antes de que Cristo pudesse voltar. E por isso, graças a esses 
versículos, a Igreja já sabia desde algumas décadas antes que uma 
Apostasia ocorreria no tempo do fim. O que a Igreja não compreendia 
era a magnitude e o poder destrutivo dessa Apostasia.

Para entender essa contagem regressiva, que começou com a 
Apostasia, é necessário entender certos períodos de tempo proféticos, 
que estão relacionados com o tempo do fim.

Os 1.260 dias na Profecia
Já faz muito tempo que a Igreja compreende os períodos de tempo de 
1.260 dias que estão relacionados à vinda de Cristo. Algumas profecias 
se referem a esses períodos de tempo como 42 meses, um período de 
tempo específico na contagem regressiva para a segunda vinda de 
Cristo. Esse período dura 1.260 dias. Em outras palavras, 42 meses é 
um período profético de 1.260 dias.

Em outras passagens da Bíblia isso é chamado de um tempo, dois 
tempos, e metade de um tempo, que também equivalem exatamente 
a 1.260 dias. E “um tempo” corresponde a 360 dias, “dois tempos” a 
720 dias, e “metade de um tempo” a 180 dias, que somados são 1.260 
dias. E todos eles são períodos de tempo proféticos. E durante as duas 
últimas das suas eras a Igreja de Deus entendia que esses períodos de 
tempo específicos se cumprirão no tempo do fim, antes da vinda de 
Cristo. Mas a Igreja não sabia como todos esses períodos de tempo 
se encaixavam.
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Antes de continuar tenho que mencionar que ha um significado 
profético contido dentro destes períodos de 1.260 dias. Este período 
é subdividido em períodos de tempo de 280 dias, revelando assim um 
juízo imediato de Deus sobre um determinado assunto.

Este período de 280 dias por si mesmo é um tempo de juízo de 
Deus. O tempo restante de 980 dias (1.260 - 280) revela o porquê desse 
juízo. Esse período restante de 980 dias também pode ser referido 
como “um tempo, dois tempos e metade de um tempo” quando rela-
cionado a um juízo. Nesse caso, 280 dias corresponde a “um tempo”, 
560 dias a “dois tempos” e 140 dias a Metade de um tempo”. Todos 
esses períodos de tempo são muito importantes, mas Deus ainda não 
revelou o significado disso à Sua Igreja. Não obstante, o resultado 
dessa soma (280+980) continua sendo o mesmo, 1.260 dias.

Neste exemplo, 280 dias é o tempo de juízo, e os 980 dias restantes 
(280+560+140 = 980) correspondem respectivamente a “um tempo, 
dois tempos e metade de um tempo”. O total da soma, 980 dias + 
280 dias de juízo específico, é 1.260 dias. Não é necessário entender 
muito bem este período de “juízo” relacionado ao período profético de 
1.260 dias do tempo do fim, mas isso mostra que Deus é muito exato 
e metódico em tudo o que Ele faz. O cumprimento da profecia não é 
uma questão de mera coincidência, mas é uma questão de constante 
ordem, organização, planejamento e desígnio. 

Voltando á contagem regressiva
Depois da Apostasia, que ocorreu no dia 17 de dezembro de 1994, a 
Igreja entendeu que a contagem regressiva para a volta de Cristo tinha 
começado. Mas ainda não sabíamos quando isso seria ou como todos 
esses períodos proféticos se encaixavam nessa contagem regressiva.

A primeira coisa que Deus revelou à Sua Igreja foi que um ajui-
zamento tinha ocorrido e a importância de um determinado período 
de 280 dias, que revelou o juízo de Deus. Quando o Sr. Joseph Tkach 
deu um sermão profanando o Templo de Deus, a Igreja de Deus, a 
profetizada Abominação da Desolação do Templo espiritual de Deus 
se cumpriu. Esta profecia de Paulo sobre a Apostasia havia começado 



296 A contagem regressiva para a volta de Cristo

a ser cumprida. Deus revelou que Ele tinha julgado pessoalmente ao 
homem do pecado, ao filho de perdição. E que Ele também já tinha 
executado Sua sentença de uma maneira bem clara, porque 280 dias 
depois que o Sr. Joseph W. Tkach deu esse sermão, na hora exata, 
Deus tirou sua vida, ele morreu.

Quando a Igreja remanescente entendeu o significado do juízo de 
Deus sobre este profetizado homem do pecado, filho da perdição, Deus 
começou a dar à Igreja mais compreensão sobre alguns importantes 
períodos de tempo, que se encaixavam com o que a Igreja estava 
experimentando.

Deus então revelou à Igreja que depois da Apostasia ela tinha 
passado por um período de tempo profético de 1.260 dias, um período 
bem específico do tempo do fim. Esse foi o primeiro de vários períodos 
de tempo proféticos que Deus ia revelar. Deus demostrou que do dia 
da Apostasia, o dia 17 de dezembro de 1994, ao Dia de Pentecostes 
de 1998, haviam se passado 1.260 dias, e que isto não era nenhuma 
coincidência. E mais tarde Deus revelou que o Dia de Pentecostes de 
1998 foi o dia em que a Igreja remanescente tinha sido restaurada 
como a única Igreja verdadeira onde Deus ia trabalhar até a volta de 
Cristo. E embora isso tenha sido revelado à Igreja somente muito mais 
tarde, foi também no Dia de Pentecostes de 1998 que Deus me ungiu 
como apóstolo para Sua Igreja - o último apóstolo do tempo do fim.

Deus também revelou que este primeiro período de 1.260 é o 
período de tempo mencionado em Apocalipse 12:14. Este versículo 
diz que depois da Apostasia a Igreja, o que restasse dela, seria espiri-
tualmente alimentada e protegida dos ataques de Satanás durante um 
tempo, dois tempos e metade de um tempo (1.260 dias). A Igreja tinha 
que ser protegida durante esse período de tempo depois da Apostasia 
para que ela pudesse ser restaurada, fortalecida e preparada para fazer 
uma grande obra depois disto.

2012: A primeira data para a vinda de Cristo
Nos anos depois que a Igreja foi restabelecida no Dia de Pentecostes 
de 1998, Deus trabalhou para moldar, formar e preparar a Igreja 
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para fazer coisas muito mais importantes durante essa contagem 
regressiva. Jesus Cristo inspirou a Igreja a publicar dois livretos, 
um clamor àqueles que tinham sido dispersados desde a Apostasia. 
No primeiro livro, que se titulada O Tempo Está se Esgotando, Deus 
revela aos grupos dispersos o que aconteceu com eles, pois eles não 
tinham respostas para isso. Eles nem sequer podiam ver que uma 
Apostasia tinha ocorrido, embora soubessem que dois terços de todos 
os membros da Igreja tinham desistido de tudo e que os membros que 
restavam havia sido dispersados e estavam divididos em mais de 600 
grupos diferentes.

Esses grupos dispersos não reconheciam que o Sr. Joseph W. 
Tkach era o homem do pecado, sobre quem foi profetizado em 2 
Tessalonicenses 2. Eles não podiam ver que toda a Igreja tinha sido 
vomitada da boca de Deus, como foi profetizado que ia acontecer na 
Era de Laodicéia.

O segundo livreto, O Tempo se Esgotou, contém uma mensagem 
muito mais contundente para esses grupos que estão dispersos e serve 
como aviso para mostrar-lhes a verdade sobre o que aconteceu com 
eles. Este livro também é uma poderosa e clara mensagem contra 
todos os membros do ministério da Igreja que não reconhecem o que 
Deus revelou; e que ao fazer isso deixaram de servir e de admoestar 
ao povo de Deus.

Depois disso o livro O Anunciado Tempo do Fim foi escrito, publi-
cado e traduzido em vários idiomas. Este libro, que é uma mensagem 
de advertência à várias nações, foi enviado gratuitamente a todos 
que o pediram. E também está disponível gratuitamente na Internet.

Então, Deus começou a revelar que o ano 2008 era um ano decisivo 
na contagem regressiva para a vinda de Cristo, e o livro 2008- O Último 
Testemunho de Deus foi escrito. Esse livro, que também foi traduzido 
em vários idiomas, está disponível gratuitamente na Internet ou em 
edição de papel. A Igreja cobriu todos os gastos para a publicação e 
o envio desses livros, facilitando o máximo possível o acesso à essa 
informação sobre os acontecimentos catastróficos do tempo do fim a 
todos os que estivessem interessados.
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No capítulo anterior eu disse que a Igreja acreditava que Cristo ia 
voltar no Dia de Pentecostes de 2012. Durante este período, desde a 
Apostasia até o momento dia de Pentecostes de 2012, Deus começou 
a revelar alguns períodos proféticos muito importantes. E repito que 
todos esses cálculos e datas foram despertando no povo de Deus temor 
e a admiração a Deus, pois através disso Deus começou a revelar 
certos padrões e uma determinada ordem nos acontecimentos que 
não poderiam ser uma coincidência, mas que são de acordo com Seu 
plano delineados para ser dessa maneira. As probabilidades matemá-
ticas de que tantos períodos proféticos se cumpram exatamente nas 
datas relacionas ao significado de muitos deles é algo simplesmente 
impressionante e profundamente inspirador.

Como uma rápida revisão, eu disse antes que 2008 foi um ano 
essencial, o ano que determinou se a data da vinda de Cristo perma-
neceria a mesma, ou seja, em 2012, ou se isso seria aprazado por mais 
sete anos, até o ano 2019. Mas naquele tempo a Igreja não entendia o 
crucial que foi o ano 2008.

Deus tinha revelado que os três períodos de tempo proféticos 
mencionados em Daniel 12 (1.335, 1.290 e 1.260 dias) começariam 
no ano 2008. O primeiro período profético, os 1.335 dias, terminaria 
em um determinado Dia Sagrado, que Deus tinha revelado como a 
data em que Cristo voltaria, o Dia de Pentecostes de 2012. Contando 
de trás para frente, 1.335 dias a partir do Dia de Pentecostes de 2012, 
chegamos ao dia 30 de setembro de 2008, que foi o dia da Festa das 
Trombetas em 2008. E essa foi uma surpreendente revelação. Além 
disso, o significado da Festa das Trombetas é muito relevante, 
porque esse dia (que é quando as trombetas são tocadas) representa 
o anuncio da vinda do Messias.

Deus, então, revelou que o último selo do Apocalipse, o Sétimo 
Selo, seria aberto no dia 14 de novembro de 2008, (1.290 dias antes do 
Dia de Pentecostes de 2012). Então, no dia 14 de dezembro de 2008 
(1.260 dias), as Sete Trombetas de Apocalipse foram tocadas. Mas a 
grande tribulação física que essas trombetas anunciaram começará 
quando Deus determine.



299PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

As 70 semanas
O tempo decorrido entre a Apostasia e o Dia de Pentecostes de 2012, 
o dia 27 de maio de 2012, foi outra surpreendente revelação. Embora 
somente mais tarde Deus tenha revelado que Ele mudou a data da vinda 
de Cristo do Dia de Pentecostes de 2012 para o Dia de Pentecostes de 
2019, Ele também revelou claramente o propósito dessa primeira data 
e seu grande significado. Este período de tempo abrange um total de 
6.370 dias, contando até o Dia de Pentecostes de 2012, sem incluir o 
dia 27, porque Cristo ia voltar no final do dia 26, logo no começo do 
dia 27, o Dia de Pentecostes.

Este número, 6.370, é o resultado da multiplicação de três números 
específicos, que têm um grande significado profético. Deus revelou 
que esses números são 7, 70 e 13. O resultado da multiplicação desses 
números entre eles é 6.370 dias.

Antes disso o juízo de Deus sobre o homem do pecado foi revelado 
pelo fato de que ele morreu 280 dias depois da Apostasia. Este número 
é o resultado da multiplicação de 7 dias (uma semana) por 40, onde 40 
é um número que representa profeticamente um juízo. O homem do 
pecado tentou mudar o Sabbath de Deus, o 7º dia da semana. E Deus 
executou a sentença do Seu juízo contra ele por fazer isso tirando sua 
vida exatamente 280 dias depois, ou seja, 7 X 40, a mesma hora que 
ele afirmou que já não era necessário guardar o Sabbath. O número 
7 representa profeticamente a perfeição, que algo está completo.

Profeticamente, o número 70 sempre está relacionado a vinda de 
Cristo. Isto vem de uma profecia de Daniel, conhecida como a Profecia 
das 70 semanas. Neste cálculo, contando desde a Apostasia, não era 
uma questão de anos, mas de dias. Se multiplicamos o número 7, o 
número dos dias de uma semana, por 70, o número profético que está 
relacionado com a vinda de Cristo, o resultado é 490 dias.

Há também outro número relacionado com esse cálculo de 6.370 
dias, o número 13. Este número é muito importante, porque simboliza a 
apostasia e a rebelião. Muitos livros de referência bíblica reconhecem 
isso. Além disso, profeticamente esse número está relacionado com 
Satanás, que é a o máximo representante da rebelião e da apostasia.
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Todas essas datas e números têm um grande significado para a 
Igreja de Deus, porque a Igreja entende que quando Cristo voltar ele 
vai encarcerar a Satanás, que estará na prisão por 1.000 anos. Satanás 
e os demônios não poderão estar entre os seres humanos durante o 
Milênio ou durante os últimos 100 anos, quando o “resto” dos seres 
humanos serão ressuscitados para viver uma segunda vida física.

E isso não somente revela que esse resultado, o número 6.370, têm 
um grande significado no que se refere a vinda de Cristo (o número 
70), mas também mostra que o período do governo de Satanás (repre-
sentado pelo número 13) sobre esta terra está chegando ao fim e que 
Cristo vai começar a governar no seu lugar, completando (o número 
7) o plano de Deus ao instituir Seu Reino para governar a Terra (7 x 
70 x 13 = 6.370).

Além disso, o número 13 contém um incrível significado em tudo 
o que aconteceu na Igreja com a profetizada rebelião do homem do 
pecado, o filho da perdição, que acabou em uma Apostasia. De fato, 
o grande significado de todo esse período de tempo, desde a Apos-
tasia até a primeira data para a vinda de Cristo, é algo incrivelmente 
inspirador para a Igreja de Deus.

Esses números são cada vez mais surpreendentes e reveladores 
quanto mais os entendemos. Isto é algo que vai tão além de qual-
quer possibilidade de uma coincidência ou casualidade, que desafia 
a imaginação de qualquer pessoa. A probabilidade matemática de 
que esses números coincidam com as datas relacionadas com eles 
aumenta exponencialmente quanto mais cálculos fazemos. O fato de 
que os números aqui utilizados quando multiplicados entre eles dão 
esses resultados, é em si algo surpreendente. Mas o fato de que esses 
números contenham um “significado exato” faz tudo isto parecer 
extremamente improvável, e é uma clara evidência de quem é o 
arquiteto por detrás de tudo isso.

O segundo uso do número 70
Este período de 6.370 dias em total tem a indiscutível e inegável marca 
de Deus. Contudo, Deus não se limitou somente a usar a profecia das70 
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semanas para revelar sobre a vinda de Cristo, mas Ele também revelou 
a importância dos ciclos de 1.260 dias, que são períodos proféticos 
no tempo do fim. Eu já disse antes anteriormente que esse período de 
tempo profético é descrito de diferentes maneiras, mas isso é sempre 
usado no contexto de específicos períodos proféticos do tempo do fim, 
que duram 1.260 dias.

Para entender tudo isso, é necessário explicar primeiro dois nú-
meros que são usados para representar os seres humanos. Os números 
5 e 6. Cada um deles tem um significado único e especial relacionado 
aos seres humano.

Da mesma maneira que o número 7 é usado no plano de Deus 
como símbolo da “perfeição”, de algo que está concluído, o número 6 
é usado como símbolo da “imperfeição”, de algo que ainda não está 
concluído. E neste caso esse número representa o fato de que a criação 
do ser humano está “incompleta”, não está concluída ainda. Quando 
Deus criou novamente a vida física sobre a terra, durante o período 
que é frequentemente chamado de “os sete dias de criação”, no sexto 
dia, Deus criou o ser humano. E no sétimo dia Deus então descansou, 
e instituiu esse dia como Sabbath semanal, um dia que Ele deu aos 
seres humanos e que os seres humanos devem guardar para sempre, 
como um dia especial de adoração.

O ser humano foi criado no sexto dia, e foi criado incompleto, como 
um ser físico que não tem o espírito santo de Deus nele. É necessário 
que o espírito santo de Deus habite NO ser humano para que sua 
criação seja completa, para que o ser humano tenha a possibilidade 
de nascer em ELOHIM, na Família de Deus.

O número 6 é usado para revelar a imperfeição do ser humano, 
que ainda não está completo. Durante 6.000 anos Deus permitiu aos 
seres humanos governar a si mesmos e escolher como queriam viver. 
A lição aqui é que durante estes 6.000 anos o ser humano provou que 
ele não é capaz de governar a si mesmo com muito êxito. Todas as 
formas de governos do homem falharam. Os “caminhos” do homem 
só produziram uma grande confusão, muito sofrimento, injustiça, 
guerras e muita perversão. Essa confusão que o ser humano criou 
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permeia todas as facetas da sua vida, fazendo evidente seu fracasso 
nos governos, na religião, na economia, na sociedade e na vida fami-
liar. E agora, com toda a tecnologia moderna, se Deus não intervir o 
ser humano é bem capaz de se auto aniquilar, de destruir tudo. O ser 
humano está incompleto e necessita à Deus e à Seus caminhos para 
poder sobreviver.

O número 5 Também está relacionado com o ser humano, mas 
esse número é usado para revelar outro aspecto do ser humano e sua 
relação com Deus. Este número revela os “caminhos” do ser humano 
comparados com os “caminhos” de Deus. Os caminhos do ser humano 
são opostos aos caminhos de Deus. Os caminhos do ser humano 
revelam a natureza egoísta que existe nele. Essa natureza egoísta 
é motivada pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da 
carne e pelo orgulho da vida (1 João 2:16). E opostamente a tudo isso 
caminhos de Deus são caminhos de um amor altruísta e totalmente 
desinteressado; o que inclui a misericórdia, o perdão, a bondade, a 
paciência e o amor sincero e abnegado, que sempre está disposto a 
sacrificar-se e a “dar” a outros.

Quando falei do segundo uso do número 70, que é usado para 
anunciar a segunda vinda de Jesus Cristo, eu disse que Deus também 
revelou a importância do ciclos de 1.260 dias que identificam períodos 
proféticos do tempo do fim. E o número 5 é usado em relação a estes 
ciclos de 1.260 dias.

O uso do número 5 tem um importante significado aqui, porque 
simboliza os “caminhos do ser humano”, que foi o que trouxe o juízo de 
Deus a essa terra, devido a que o ser humano se recusa a dar ouvidos a 
Deus e agora chegou a um ponto onde é capaz de aniquilar a si mesmo. 
Embora os caminhos do ser humano sejam revelados simbolicamente 
através do uso desse número, o número 5 também revela “como” 
Deus trabalhou com os seres humanos desde o principio, com muita 
paciência, misericórdia e amor para com eles.

Eu também já mencionei que se Cristo tivesse voltado no ano 2012 
a destruição e a quantidade de mortos houvesse sido imensamente 
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maior ao redor de todo o mundo. 
Nessa primeira data para a vinda de Cristo, os seres humanos já 

haviam sido julgados e a sentença teria sido muito mais penosa que 
se a data não fosse modificada para 2019. No entanto, Deus revelou 
a imensidade de Sua grande misericórdia e Seu amor, pospondo a 
sentença de 2012 por sete anos, para que milhões de pessoa mais 
possam ser salvas.

Em 6.370 dias há 5 períodos iguais de 1.260 dias e um período de 
70 dias, que simboliza a vinda de Cristo. Deus revelou dois específicos 
períodos de tempo proféticos de 1.260 dias do tempo do fim, que são 
muito importantes na contagem regressiva desde a Apostasia até a 
primeira data da vinda de Cristo. O primeiro deles vai desde a Apos-
tasia (no dia 17 dezembro de 1994) ao Dia de Pentecostes de 1998 (no 
dia 30 de maio de 1998).

O segundo período profético específico do tempo do fim de 
1.260 dias, do que Deus também revelou sua grande importância, 
é o período que pensávamos que seria o último período profético 
antes da vinda de Cristo. Esse período começou quando as Sete 
Trombetas do Sétimo Selo foram tocadas (no dia 14 de dezembro 
de 2008). E 1.260 dias depois disso foi o dia 27 de maio de 2012 (o 
Dia de Pentecostes).

Deus ainda não revelou o significado ou a importância dos outros 
três ciclos de 1.260 dias, que se situam entre o primeiro e quinto ciclo. 
Deus não revelou nem mesmo se ha algum significado importante 
nesses períodos de tempo além do fato de que eles adicionam impor-
tância ao total, formando 5 períodos de tempo. O total da soma desses 
5 períodos de 1.260 dias é 6.300 dias. Restam então 70 dias, do total 
de 6.370. Isso também não é nenhuma coincidência, mas é algo que 
foi planejado para ser desta maneira. Isto simboliza o propósito de 
Deus. Os seres humanos já haviam sido julgados e que Cristo poderia 
voltar no Dia de Pentecostes de 2012 se o tempo que restava fosse 
abreviado. Não obstante já ficou demonstrado que o desejo de Deus 
é que Cristo volte no Dia de Pentecostes de 2019.
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A PRIMEIRA CONTAGEM – ATÉ 2012 :
Com dois sinais proféticos da vinda de Cristo

1o Sinal:     7 x 70 x 13 = 6.370

Da Apostasia até o Dia de Pentecostes de 2012
• Do dia 17 de dezembro de 1994 ao dia 27 de maio de 2012
• Número total de dias proféticos = 6.370

2o Sinal:   5 x 1.260 + 70 = 6.370

1o ciclo profético de 1.260 dias 
• Do dia 17 de dezembro de 1994 ao dia 30 de maio de 1998

2o, 3o e 4o ciclos proféticos de 1.260 dias + 70 dias 
• Do dia 31 de maio de 1998 ao dia 13 de dezembro de 2008

5o ciclo profético de 1.260 dias 
• Do dia 14 de dezembro de 2008 ao dia 27 de maio de 2012

OS NÚMEROS:
Significado profético

5 = ser humano
7 = perfeição
13 = rebelião e apostasia/Satanás
70 = vinda de Cristo
280 = execução do juízo de Deus
1.260 dias = um período profético que marca o tempo do fim 

Depois de 2012
Depois do que passou em 2012 a Igreja seguiu adiante. E Deus então 
começou a revelar que a contagem regressiva para a vinda de Cristo 
tinha sido prolongada por exatamente mais 7 anos: do Dia de Pente-
costes de 2012 até o Dia de Pentecostes de 2019. Foi Deus revelou que 
Seu propósito era produzir uma maior transformação nos que são 
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parte da Sua Igreja para que eles estivessem preparados para realizar 
uma obra ainda maior no tempo que resta.

O fato de que Cristo ia voltar em 2019 deu à Igreja um novo enfo-
que. Deus agora podia trabalhar para aumentar as possibilidades de 
que os membros da Igreja que foram dispersados depois da Apostasia 
sejam salvos e possam seguir vivendo no Milênio. Esta mudança na 
data da vinda de Cristo também abriu caminho para que uma obra 
muito mais importante e muito mais complexa pudesse ser realizada, 
aumentando assim as possibilidade de salvar a milhões de pessoas 
mais, para que elas também possam seguir vivendo no Milênio.

Com este período de tempo adicional um outro importante número 
de dias, com um significado muito mais importante, também foi 
revelado. Se pode dizer que isso acrescenta um significado mais 
profundo a vinda de Cristo. Essa mudança, de 2012 à 2019, acrescenta 
2.570 dias à contagem regressiva para a vinda de Cristo. Isso também 
é algo incrivelmente significativo, já que agora ha mais dois ciclos 
proféticos específicos de 1.260 dias no cálculo geral.

Neste período de tempo adicional antes da vinda de Cristo, o 
primeiro desses dois novos ciclos proféticos vai do dia 27 de maio de 
2012 à 7 de novembro de 2015. Deus revelou que esse primeiro ciclo 
adicional de 1.260 dias são os 42 meses mencionados em Apocalipse 
11, o período da “Medição do Templo” de Deus, que ocorreria dentro 
desse ciclo de tempo. Essa é a preparação final da Igreja de Deus para 
a obra que conduz à vinda de Cristo.

O segundo ciclo adicional de 1.260 dias do tempo do fim vai do 
dia 8 de novembro de 2015 ao dia 20 de Abril de 2019. Este período 
de tempo termina no Sabbath semanal da primeira temporada anual 
de Dias Sagrados de Deus, a Festa dos Pães Ázimos. E agora sabemos 
que será nesse período de tempo que as duas testemunhas de Deus 
vão concluir o cumprimento físico do seu testemunho ao mundo.

Em Apocalipse 11:3-6 Deus disse que Ele enviará Suas duas tes-
temunhas do tempo do fim para profetizar durante 1.260 dias com 
muito poder. E grande parte desse testemunho, e do poder que Deus 
lhes deu, estão contidos no presente livro. No final deste período 
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de tempo Deus dará poder a Suas duas testemunhas e elas poderão 
fechar os céus para que não chova onde e quando elas o digam. 
Elas assolarão a terra com pragas todas as vezes que o desejarem. 
Uma grande parte do que será cumprido durante este período de 
tempo está relacionado como os Trovões de Apocalipse, que serão 
cumpridos de maneira mais dinâmica através das coisas que as duas 
testemunhas anunciarão.

Com estes sete anos adicionais, mais dois períodos de tempo 
de 1.260 dias foram acrescentados ao cálculo total para a vinda de 
Cristo. Os cinco ciclos de 1.260 dias que se cumpriram antes do Dia de 
Pentecostes de 2012, somados à estes dois ciclos adicionais, formam 
7 completos períodos de tempo de 1.260 dias. E aqui podemos ver 
novamente o importante significado desse número, que representa a 
perfeição do plano de Deus. A semana termina no 7º dia, o Sabbath. 
Os Dias Sagrados anuais de Deus são 7, e esses Dias Sagrados revelam 
o perfeito plano de Deus para os seres humanos. Deus concedeu aos 
seres humanos 7 períodos de 1.000 anos (7.000 anos) para que eles 
pudessem viver a primeira vida física que Ele lhes deu.

No entanto, há outro período de tempo do que também tenho 
que falar. A inclusão de outros dois períodos de 1.260 dias, que foram 
adicionados depois do Dia de Pentecostes de 2012, acrescentam um 
total de 2.520 dias á contagem regressiva para a segunda vinda de 
Cristo. Mas se contamos do dia 27 de Maio de 2012 (incluindo esse 
dia) ao dia 9 de junho de 2019, o Dia de Pentecostes, há 2.570 dias. 
Isso significa que há 50 dias depois desses dois últimos períodos 
proféticos.

Eu já mencionei esse período de 50 dias antes. Será então quando 
Deus vai começar a derramar as Sete Últimas Pragas. E assim, quando 
Cristo venha, o mundo terá sido humilhado e estará pronto para dar 
ouvidos a ele. E como eu disse antes, o dia 21 de abril de 2019 é o dia 
quando a manifestação da vinda de Cristo poderá ser vista nos céus 
daqui da terra. Parece ser que esta manifestação será no mesmo 
dia que a oferenda do feixe de cereais era movido diante de Deus, 
durante a Festa dos Pães Ázimos (Levíticos 23). Esta manifestação 
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da vinda de Cristo será na manhã do 1º dia da semana, depois do 
Pessach desse ano.

A oferenda do feixe de cereais que era movido diante de Deus 
representa o momento quando Jesus Cristo seria aceito por Deus 
como o primeiro dos primeiros frutos da grande colheita de Deus. 
O primeiro dos que foram colhidos do mundo e que serão parte da 
Sua Família - ELOHIM. Jesus Cristo morreu no dia do Pessach e foi 
colocado no sepulcro justo antes de escurecer no 4º dia da semana (a 
quarta-feira), no ano 31 d.C. Nesse dia, depois do por do sol, começava 
a Festa dos Pães Ázimos. E no final do 7o dia (o Sabbath semanal) 
pouco antes do anoitecer, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, 
depois de estar exatamente três dias e três noites no sepulcro.

Cristo ressuscitou justo antes do por do sol no Sabbath semanal. 
E quando o sol se pôs nesse dia, começou o primeiro dia da semana 
(o domingo). E no domingo de manhã, que era quando os sacerdotes 
ofereciam o feixe de cereais diante de Deus, Cristo subiu a Deus e foi 
recebido por Ele, foi recebido pelo Pai. E isso cumpriu espiritual a 
oferenda do feixe movido. E no mesmo dia mais tarde, depois de ter 
subido ao Pai e ser recebido por Ele, Cristo voltou e esteve com seus 
discípulos e com outros durante os seguintes 40 dias.

A oferenda do feixe movido não representa somente o começo 
da colheita espiritual de Deus, da qual Jesus Cristo é o primeiro dos 
primeiros frutos. Esse dia também é o começo de uma determinada 
contagem, que, como Deus ordena, Seu povo deve fazer para saber 
quando observar o Dia Sagrado de Pentecostes. O Dia de Pentecostes 
era o dia quando os dois pães eram oferecidos a Deus. Esses pães 
representa os primeiros frutos (os 144.000) que serão oferecidos diante 
de Deus para ser recebidos por Ele, da mesma forma que o feixe de 
cereais representa Jesus Cristo, que foi oferecido diante de Deus e 
foi recebido por Ele.

Paulo disse que Jesus Cristo foi o primeiro dos primeiros frutos 
de Deus a ser ressuscitado. Em 1 Coríntios Paulo descreve a ordem 
em que todos os primeiros frutos de Deus serão ressuscitados. Todos 
aqueles que serão ressuscitados na primeira ressureição para ser parte 
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da Família de Deus - ELOHIM. Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado; 
e o resto será ressuscitado mais tarde, quando ele venha.

Mas cada um por sua ordem: “Cristo, [das] primícias; depois, os [o 
resto, os 144.000] que são de Cristo, na sua vinda”. (1 Coríntios 15:23). 
Aqui Paulo diz claramente que Cristo foi ressuscitado primeiro e 
que o resto dessas primícias serão ressuscitados depois, quando 
Cristo venha.

No começo do capítulo 14 do livro de Apocalipse os 144.000, 
que serão ressuscitados para estar com Cristo quando ele venha, são 
descritos da seguinte maneira: “Estes são os que seguem o Cordeiro 
para onde quer que ele vá. Eles foram comprados para Deus e para o 
Cordeiro como os primeiros frutos dentre os homens [durante mais de 
6.000 anos]”. (Apocalipse 14:4).

O Dia de Pentecostes é o Dia Sagrado anual que representa os 
primeiros frutos de Deus, os 144.000, que serão ressuscitados como 
seres espirituais na primeira ressurreição, quando Cristo venha. E 
eles voltarão com ele no Monte das Oliveiras nesse dia, no Dia de 
Pentecostes de 2019.

Aos primeiros cinco ciclos de 1.260 dias antes do Dia de Pentecostes 
de 2012 foram acrescentados 70 dias, que simbolizam a vinda de Cristo. 
E depois de 2012 outros dois ciclos de 1.260 dias foram acrescentados. 
E assim temos sete ciclos completos de 1.260 dias, desde a Apostasia. 
E a esses dois novos ciclos depois de 2012 foram acrescentados mais 
50 dias, que simbolizam os primeiros frutos (144.000) que voltarão 
com Cristo. Tudo isso contêm um significado muito importante para 
a vinda de Cristo, que vai voltar para reinar no Reino de Deus durante 
os próximos 1.100 anos.

No entanto, isto tem mais significado ainda, porque Deus nos 
manda contar 50 para saber quando observar o Dia de Pentecostes. 
A palavra pentecostes significa “contar 50”. E esses últimos 50 dias 
vinculam o grande significado do fato de que Jesus Cristo, que é o 
primeiro dos primeiros frutos, e o resto das primícias, os 144.000, 
voltarão a essa terra no último desses 50 dias, no Dia de Pentecostes 
do ano 2019.
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A SEGUNDA CONTAGEM - até 2019:
Do Dia de Pentecostes de 2012 ao Dia de Pentecostes de 2019 (2.570 dias)
• Do dia 27 de maio de 2012 ao dia 9 de junho de 2019

 6o período profético de 1.260 dias
 • Do dia 27 de maio de 2012 ao dia 7 de novembro de 2015
 
 7o período profético de 1.260 dias
 • Do dia 8 de novembro de 2015 ao dia 20 de abril de 2019

 Últimos 50 dias antes da vinda de Cristo
 • 50 dias desde o dia da oferenda do feixe movido até o Dia de 
    Pentecostes
 • Do dia 21 de abril de 2019 ao dia 9 de junho de 2019

Dois importantes sinais
A contagem regressiva para a vinda de Cristo, que começa com a 
Apostasia e vai até 2019, abrange um período de quase 24 anos e meio. 
Na primeira parte deste capítulo eu mencionei alguns números que 
contém um importante significado profético em todo esse cálculo. 
Mas além de revelar esse exato e ordenado cálculo, Deus também deu 
a Sua Igreja dois importantes sinais que marcam a vinda de Cristo: 
um no início e outro no final desta contagem regressiva. O primeiro 
sinal foi a Apostasia, que foi o começo da contagem regressiva para 
a volta de Cristo.

Os acontecimentos relacionados a Apostasia abrangem muitos anos, 
e, na sua maioria, foram o resultado dos quatro primeiros Selos de 
Apocalipse, que muitas vezes são referidos como os Quatro Cavaleiros 
do Apocalipse. Estes acontecimentos não têm nenhuma relação com 
o mundo, como muitos supõem, mas estão relacionados com a Igreja 
de Deus e com uma profetizada rebelião que aconteceria no tempo do 
fim. A Apostasia, que significa abandonar a verdade de Deus, verdade 
que o próprio Deus tinha dado a Sua Igreja, é simbolizada por estes 
Quatro Cavaleiros.
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O segundo e último sinal que Deus deu a Sua Igreja foi uma 
revelação de quem são as duas testemunhas de Deus do tempo do 
fim e também da obra que essas testemunhas devem cumprir, o que 
nos levará ao final da contagem regressiva para a volta de Cristo. 
Deus ia levantar as Suas duas testemunhas no meio da Igreja de 
Deus e a obra dessas duas testemunhas seria um sinal do desenlace 
do tempo do fim.

Embora durante décadas a Igreja já entendia que a obra dessas 
duas testemunhas duraria 1.260 dias antes da vinda de Cristo, a Igreja 
não sabia que essa obra ia abarcar três desses períodos proféticos de 
1.260 dias e não somente um.

A obra que estas duas testemunhas devem cumprir é descrita 
no livro do Apocalipse. E não foi até este último capítulo que Deus 
revelou que o presente livro é na realidade o enfoque dessa obra e o 
principal meio através do qual um desses versículos será cumprido.

Depois que eu escrevia cada capítulo deste livro eu enviava o que 
tinha escrito à Igreja para correções de gramática, ortografia e redação. 
E se algo que eu tinha escrito não estava claro para os que estavam 
fazendo as correções eu reformulava o que tinha escrito, explicava 
isso melhor. Embora há coisas que só serão esclarecidas mais adiante, 
porque são coisas de natureza profética e não são podem ser entedia-
das imediatamente. Quando eu estava escrevendo o presente último 
capítulo, eu enviei a primeira parte, a parte sobre as combinações e 
cálculos que Deus tinha revelado nessa conta para a vinda de Cristo. 
E havia uma parte que eu sabia que tinha que reescrever; esta parte 
aqui. Mas eu ainda não tinha certeza sobre o que devia escrever para 
finalizar este livro.

E só depois de umas três semanas eu comecei a escrever esta 
última parte, que tem como título Dois importantes sinais. A medida 
que eu ia escrevendo minha esposa, que é a outra testemunha do 
tempo do fim, ia lendo o livro e ia me dando sua opinião a respeito. E 
depois de ler o que eu tinha escrito até esta parte ela me disse que eu 
precisava ler um determinado versículo em Apocalipse, porque ela 
acreditava que este livro estava cumprindo o que está escrito nesse 



311PROFETIZA CONTRA AS NAÇÕES

versículo. E quando eu li esse versículo eu entendi que ele realmente 
está relacionado ao que eu acabava de escrever e que o presente livro 
é o principal meio através do qual o que está escrito nesse versículo 
vai se cumprir.

No resto deste livro vou descrever o que Deus já cumpriu e o 
que Ele continuará cumprindo através de Suas duas testemunhas. 
Saber e compreender quem são essas duas testemunhas vai ajudar 
você a entender melhor os acontecimentos que ocorrerão até a vinda 
de Cristo.

Na primeira parte deste capítulo eu falei sobre as combinações 
numéricas nesta contagem regressiva e sobre o significado contido na 
maneira como Deus dispôs essas diferentes combinações numéricas 
que levam ao dia da volta de Seu Filho. Essas combinações numé-
ricas revelam que tudo isso foi planejado por Deus e que somente 
Deus pode cumprir algo assim. Nesta última parte eu vou falar do 
cumprimento profético e da obra que Deus vai fazer através de Suas 
duas testemunhas, obra que terminar na última fase desta contagem 
regressiva para a volta de Cristo.

No livro do Apocalipse há dois capítulos que descrevem a obra que 
Deus vai fazer através de Suas duas testemunhas, obra sobre a que 
João escreveu a quase 2.000 anos atrás. Eu agora vou explicar como 
esses capítulos estão relacionados a acontecimentos que já ocorreram 
e a outros que estão prestes a acontecer, levando-nos ao desenlace do 
tempo do fim. Os acontecimentos que ainda serão cumpridos através 
das duas testemunhas são realmente impressionantes. E esses acon-
tecimentos ocorrerão no mesmo período de tempo, ao mesmo tempo 
que outros acontecimentos catastróficos e também ao mesmo tempo 
que a Terceira Guerra Mundial.

Os Sete Trovões
Esta narração começa em Apocalipse 10, onde João escreveu algo 
único sobre os Sete Trovões. E embora ele tenha ouvido esses trovões 
eram, lhe foi dito que ele não podia escrever sobre eles. Isso porque 
esse trovoes não deviam ser revelados até o tempo do fim, já que o 



312 A contagem regressiva para a volta de Cristo

propósito de Deus era que esses trovoes fossem revelados por uma de 
Suas testemunhas do tempo do fim, que é o homólogo de João. João 
e esta testemunha são as duas únicas pessoas na história da Igreja a 
quem Deus ungiu como apóstolo e profeta ao mesmo tempo.

A narração sobre as duas testemunhas de Deus começa com 
João vendo a um anjo descer do céu, anunciando em voz alta os 
Sete Trovões.

“Ele [o anjo] tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre 
o mar e o esquerdo sobre a terra; e clamou com grande voz, como quando 
brama o leão; e, havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas 
vozes. E, sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, 
[o que elas tinham dito] mas ouvi uma voz do céu, que dizia: Sela o que 
os sete trovões falaram e não o escrevas”. (Apocalipse 10:2-4).

Esta descrição de João desse pequeno livro é um tanto confusa por 
causa da maneira que isso foi traduzido em diferentes idiomas hoje. 
João diz que esse anjo tinha um pequeno livro, e isso geralmente 
nos faz pensar em algo parecido a um livrinho ou um caderninho. 
No entanto, isso não era um livro. De nenhuma maneira. O que João 
viu foi algo como um pequeno rolo de pergaminho. E depois alguém 
disse a João que ele devia comer esse rolo de pergaminho. Neste 
pequeno livro estavam escritas as palavras proferidas pelo anjo, ou 
seja, os Sete Trovões.

“E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai 
e toma o livrinho [o rolo de pergaminho] aberto da mão do anjo que está 
em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu então fui ao anjo, dizendo-lhe: 
Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o 
teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E eu tomei o livrinho da 
mão do anjo e comi-o; e na minha boca era doce como mel; e, havendo-o 
comido, o meu ventre ficou amargo”. (Apocalipse 10: 8-10).

João descreve como esse pequeno rolo de pergaminho que ele 
comeu o afligiu fisicamente. Mas isso simplesmente representava 
algo que seria cumprido espiritualmente pelo homólogo de João no 
tempo do fim.
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Quando eu escrevi o livro 2008 – O Último Testemunho de Deus, 
foi-me dada a responsabilidade de revelar o que era os Sete Trovões. 
E a experiência de receber essa incumbência foi algo inspirador e 
emocionante. Especialmente porque naquele momento eu entendi que 
isso ia ajudar a muitas pessoas a mudar e a se arrepender, para assim 
ter a oportunidade de seguir vivendo no Milênio. E isso poderia ser 
comparado a comer algo doce.

No entanto, depois que isso foi escrito e publicado, o escárnio, 
a zombaria, o ódio e os insultos que eu comecei a receber de quase 
todos os que leram o que eu escrevi, acabou sendo uma experiência 
bem amarga. E embora eu saiba que essa é a resposta normal do ser 
humano às coisas que Deus revelou a Seus profetas ao longo do tempo, 
outra coisa bem diferente é ser o alvo de tanto ódio e de tanta maldade. 
Isso é realmente bem amargo.

E esse ódio, as zombarias e as chacotas – o sabor amargo – alcança-
ram seu ponto mais alto durante o 5o período profético de 1.260 dias. O 
mencionado livro foi publicado com uma tiragem que Deus considerou 
suficiente para servir como um testemunho nesse tempo do fim da 
resposta dos seres humanos a Ele. E isso ficou bem claro pela resposta 
das pessoas àquele que Deus tinha dado a incumbência de escrever 
o livro, àquele que Ele tinha enviado ao mundo. Este livro foi posto à 
disposição de milhões de pessoas em mais de 170 nações e foi traduzido 
em sete idiomas diferentes. Esse livro não revela somente o que são os 
Sete Trovões, mas também descreve as Sete Trombetas, as Sete Últimas 
Pragas, e os acontecimentos catastróficos que elas ocasionarão.

Algumas pessoas que leram o mencionado livro talvez se per-
guntaram se estas coisas poderiam acontecer realmente, mas não 
acreditaram nisso. E quando chegou o ano de 2012, a amargura 
aumentou, já que as pessoas reagiram com mais ódio ainda, despre-
zando e zombando do que eu tinha escrito. No entanto, todos esses 
eventos ocorrerão, embora sete anos mais tarde; e agora com algumas 
mudanças, devido ao que Deus, em Sua misericórdia, está oferecendo 
aos seres humanos, se eles lhe derem ouvidos.
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OS SETE TROVOES:
• O pequeno rolo de pergaminho
• Tudo que foi abordado no livro 2008 - O Último Testemunho de Deus
• Os trovões se repetem e aumentam em frequência e intensidade
• Os Sete Trovões:

1) O terror da guerra
2) Terremotos: aumento em força e destruição
3) O clima: secas, inundações, ventos e temperaturas extremas
4) Comoção econômica a nível global
5) Mortes: pragas e morte de pessoas famosas
6) A revelação das testemunhas de Deus do tempo do fim
7) A revelação acelerada da pessoa de Deus aos seres humanos

A Medição do Templo
Depois de falar sobre os Sete Trovões, João começa a falar de certos 
acontecimentos que sucederão na metade dos últimos três períodos 
proféticos do tempo do fim. O 6o período de tempo, que está relacio-
nado com a Igreja de Deus, durou do Dia de Pentecostes de 2012 até 
o dia 7 de novembro de 2015.

“E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara; e chegou o anjo e 
disse: Levanta-te e mede o Templo [a Igreja] de Deus, e o altar, e os que 
nele adoram”. (Apocalipse 11:1).

Este período de tempo foi um período de preparação para a Igreja 
de Deus, para que ela esteja totalmente preparada para a vinda de 
Cristo. Este período se destaca por uma grande limpeza no Templo de 
Deus (na Igreja de Deus). E também como um tempo de fortalecimento, 
de ensino e de formação do povo de Deus, para que eles possam per-
manecer firmes durante a tribulação do tempo do fim e possam estar 
totalmente preparados para a vinda do Cabeça da Igreja, Jesus Cristo. 
A Igreja de Deus estará purificada e será uma Igreja espiritualmente 
forte, que permanecerá fiel e estará preparada para se encontrar com 
Cristo quando ele venha.

Esta purificação implica que a Igreja deve ser levada ao nível que 
Deus planejou que o Seu povo deve estar quando o Seu Filho venha. 
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Mas isso também significa que os que não se sujeitam a Deus, os que 
não estão sendo fieis à seu chamado, serão expulsados da Igreja.

“E deixa o átrio que está fora do Templo e não o meças; porque foi 
dado aos gentios. E eles pisotearão a Cidade Santa por quarenta e dois 
meses”. (Apocalipse 11:2).

Os que estavam “fora do Templo” são os que aparentavam ser 
parte da comunhão da Igreja, mas que na realidade não se sujeitavam 
ao chamado que receberam. Estas pessoas não estavam sendo fieis às 
verdades de Deus, não estavam sendo fieis a Deus. Deus não estava 
trabalhando com essas pessoas durante esse período de tempo. Elas 
não estavam sendo levadas ao nível que Deus espera de Seu povo. E 
por isso elas não estavam sendo medidas como parte do Templo.

Aqui diz que essas pessoas ficaram fora da medição do Templo, 
porque elas estavam no átrio do Templo. Em outras palavras, elas 
fingiam ser parte da Igreja, mas não estavam adorando a Deus verda-
deiramente dentro do Templo. E o fato de estar no átrio revela que elas 
não faziam parte da Igreja e estavam vivendo uma mentira perante 
Deus e perante aqueles que verdadeiramente estavam na Igreja. A 
instrução era mantê-las separadas do Templo, elas não deviam ser 
medidas como parte dele. Ao invés disso, deveria ser revelado onde 
elas realmente estavam, que elas estavam no átrio – nas imediações 
da Igreja - mas não no Templo, elas não estavam na Igreja. E porque 
elas estavam no átrio elas estavam junto com os gentios (um termo 
usado para referir-se aos incrédulos). Essas pessoas foram rejeitadas 
por Deus, foram banidas de um modo ou de outro, e já não podiam 
fingir ser parte da Igreja de Deus.

Isto foi o que aconteceu realmente durante esse período de tempo. E 
no presente momento, quando eu estou escrevendo isto, faltam apenas 
alguns meses para terminar este período da medição do Templo. E 
quando isso termine o mundo vai entrar no 7º e último ciclo profético 
de 1.260 dias do tempo do fim, antes da vinda de Cristo. E Deus continua 
expulsando da Igreja aos que não têm sido fieis. E esse grupo inclui 
a alguns membros do ministério que também foram expulsados, até 
mesmo um evangelista.
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Nesse período de tempo a Igreja não somente está passando por 
uma grande limpeza, mas os que permanecem fiéis e estão passando 
por esse processo de medição estão sendo muito mais treinados, for-
talecidos e preparados para a vinda de Cristo. Durante este período 
de tempo, os membros da Igreja estão mais perto uns dos outros 
espiritualmente, e também estão mais perto de Deus do que em 
qualquer outro momento nos últimos séculos da história da Igreja 
de Deus. Antes de que o presente livro seja publicado a Igreja estará 
completamente preparada para a vinda de seu Sumo Sacerdote, seu 
sacrifício do Pessach e seu irmão mais velho, Jesus Cristo.

42 Meses
Há outro cumprimento profético que ocorreu durante este 6º ciclo 
profético do tempo do fim e que também é mencionado nestes ver-
sículos. Isto está relacionado antes de tudo com o que aconteceria 
durante esse período de tempo com as duas testemunhas de Deus 
do tempo do fim. E também com o que aconteceria na Igreja como 
consequência disso.

No último versículo que eu mencionei sobre este período de tempo, 
está escrito que a João lhe foram dadas instruções para não medir aos 
que estavam no átrio do Templo (os falsos adoradores), mas que ao 
invés disso eles deviam ser entregues aos gentios (aos incrédulos). E a 
última parte do versículo nos diz o que muitos desses gentios fariam 
durante este período de tempo. E devemos entender isso no contexto 
de que os que não foram medidos como parte do Templo, os que foram 
expulsos da Igreja, agora também são contados como gentios. E está 
escrito sobre esses gentios que “eles pisotearão a Cidade Santa [a Igreja 
de Deus] por quarenta e dois meses”. (Apocalipse 11:2).

Foi então que os gentios, e especialmente aqueles que não foram 
medidos como parte da Igreja, tiveram a grande capacidade de pisotear 
e atacar a Igreja de Deus; principalmente a seus líderes. Foi também 
nesse período de tempo que Satanás e os demônios lançaram os seus 
mais violentos ataques contra o povo de Deus. E eles fizeram isso so-
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bretudo influenciando de maneira negativa àqueles que são referidos 
neste versículo como gentios.

Embora aos olhos desse gentios a Igreja parecia estar mais fraca 
que nunca, esse foi o período de tempo quando Deus fez a Igreja 
permanecer firme, mais forte que nunca antes, porque as pessoas 
estavam sendo fortalecidas espiritualmente, estavam sendo treinadas 
e preparadas para a vinda de Cristo. E esses ataques ajudaram a que 
este processo de fortalecimento fosse mais intensivo.

Aos olhos desses gentios aqui mencionados a Igreja passou por 
seu pior momento de fraqueza quando um juiz condenou o apóstolo 
e profeta de Deus para o tempo do fim a 42 meses de prisão por 
uma suposta evasão de impostos. Embora o veredito do júri foi o de 
culpado, isso não muda a verdade sobre os servos de Deus e sobre a 
Igreja de Deus. Este 6º ciclo profético do tempo do fim também está 
relacionado como os acontecimentos referentes a esse processo judicial, 
condena, arresto domiciliar e encarceramento. Estes acontecimentos 
ocorreram, parcial ou totalmente, durante este período profético de 
42 meses (1.260 dias). E não escapou à atenção da Igreja o fato de que 
a sentença ditada para o profeta de Deus foi de 42 meses. E embora 
o período em que essa sentença foi cumprida não está totalmente 
dentro deste 6º ciclo profético, todos os acontecimentos relacionados 
ao processo judicial, à sentença e à maior parte do tempo de prisão 
foram cumpridos durante esses proféticos 42 meses.

Como eu já disse antes, mesmo que os gentios pisoteassem a Igreja 
de Deus durante todo esse período de tempo, isso não enfraqueceu 
a Igreja, mas serviu para fazer exatamente o oposto. Tudo isso 
serviu para reforçar a determinação, a fé e a convicção espiritual 
do povo de Deus. E mais uma vez, tudo isso serviu simplesmente 
para alcançar o importante propósito de Deus de moldar e formar 
uma Igreja forte, e também de preparar as Suas duas testemunhas 
do tempo do fim para que elas estejam completamente equipadas 
para realizar á perfeição a obra que elas têm por diante durante o 
7o e último ciclo profético.
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As Duas Testemunhas
O 7º e último ciclo profético de 1.260 dias do tempo do fim será o 
período quando Deus dará as Suas duas testemunhas do tempo do 
fim a obra mais importante que eles devem cumprir, de acordo como 
o que foi profetizado. Durante o 5o e o 6o ciclos proféticos do tempo 
do fim, essas duas pessoas tem sido caçoadas, odiadas, zombadas e 
desprezadas. E durante cada um desses ciclos proféticos, essas duas 
pessoas cumpriram um testemunho específico. Mas seu testemunho 
mais importante será durante o último período de 1.260 dias.

“E eu [Deus Todo-poderoso] darei poder às Minhas duas testemu-
nhas, e elas profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de 
pano de saco”. (Apocalipse 11:3).

A expressão “vestir pano de saco” é usada para expressar hu-
mildade diante de Deus. Este versículo descreve como duas teste-
munhas de Deus do tempo do fim estarão revestidas de humildade 
durante o tempo que estejam cumprindo a missão que Deus lhes 
encargou. A humildade é o oposto do orgulho. E Deus preparou a 
esses dois indivíduos para realizar a obra que eles Deus lhes deu de 
uma maneira que reflita a verdadeira justiça, a misericórdia e a fé 
vida. O objetivo de Deus ao dar a esses dois o poder que Ele vai dar 
a eles é humilhar aos que estão cheios de orgulho e que se recusam 
a dar ouvidos a Deus.

Estas duas testemunhas usarão contra outros esse poder que 
lhes será dado como melhor lhes convier, de acordo com o que eles 
determinem, com o intuito de acabar com o orgulho das pessoas. 
Como aconteceu com o povo do Egito e com Faraó nos dias de Moisés .

Embora Deus vai dar um poder tão grande a essas duas pessoas, 
poder que elas vão usar como melhor lhes convier e como quiserem, 
elas não se ensoberbecerão por causa disso. Em lugar disso, a maneira 
que elas vão usar esse poder vai mostrar sua humildade, porque elas 
sabem muito bem que esse poder vem de Deus para cumprir Seu 
propósito e que é somente por Seu grande poder, e de ninguém, mais 
que tais coisas podem ser feitas. Estas duas testemunhas sabem muito 
bem que tudo o que está ocorrendo, que tudo o que Deus está fazendo 
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tem como objetivo humilhar a este mundo, para que Seu Filho possa 
voltar como Rei dos reis.

Esses dois se vestem de pano de saco, um símbolo de humildade, 
como resultado do que Deus fez na vida deles, moldando-lhes através 
das coisas pelas que eles tiveram que passar nos últimos sete anos, 
durante os dois ciclos proféticos antes disso, (o 5o e o 6o ciclos proféticos 
de 1.260 dias). É foi durante esses dois períodos de tempo, enquanto 
eles estavam sendo ridicularizados, escarnecidos, odiados, e mais 
tarde pisoteados, que eles chegaram a um nível de humildade mais 
alto espiritualmente.

E devido ao que esses dois líderes da Igreja de Deus experimen-
taram, a Igreja também experimentou a mesma coisa. Ela também 
aprendeu a ser mais humilde espiritualmente no seu serviço a Deus. 
Porque os membros da Igreja também foram o alvo dos ataques de 
outros. Tudo o que aconteceu durante esses dois ciclos proféticos do 
tempo do fim serviu para fortalecer espiritualmente o povo de Deus 
de uma maneira poderosa. Isto serviu para prepará-los melhor para 
a vinda de Cristo.

No versículo que acabo de mencionar está escrito que esses dois 
“profetizarão durante mil duzentos e sessenta dias”. E grande parte 
dessa profecia se cumpre devido ao que está escrito no presente livro 
e no livro anterior. Este livro estará concluído e estará disponível 
para o mundo no começo do 7o e último ciclo profético de 1.260 dias 
do tempo do fim. As profecias que foram escritas no presente livro 
e no livro 2008 – O Último Testemunho de Deus, se cumprirão tal e 
como foi escrito. E será principalmente assim que esse versículo se 
cumprirá, porque será durante este último período de tempo que a 
maioria dessas profecias serão cumpridas.

No entanto, há muito mais coisas que foram escritas sobre o que 
estas duas testemunhas farão durante este último ciclo profético do 
tempo do fim.

“Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem 
[que foram constituídos] diante do SENHOR, Deus da terra”. (Apoca-
lipse 11: 4).
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Embora Deus ainda não tenha revelado o completo significado 
contido neste versículo, esse versículo tem uma incrível importância 
para Ele. Esse versículo diz que essas duas pessoas são os dois cande-
labros e as duas oliveiras, que são mencionados no livro de Zacarias 
como os dois ungidos de Deus a quem Ele dará Seu grande poder 
para cumprir muitos dos acontecimentos proféticos que nos levarão a 
vinda de Cristo. Deus revelou esta profecia a Zacarias séculos antes do 
nascimento de Cristo. E a obra que essas duas pessoas farão é de fato 
muito importante para Deus e para Seu propósito para o tempo do fim.

Os seguintes versículos descrevem o que Deus determinou ou 
estabeleceu para eles, o que eles devem fazer diante de Deus sobre 
a terra.

“Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que 
devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa 
que quiser causar-lhes dano”. (Apocalipse 11:5).

Deus revela que algumas pessoas vão odiar tanta as Suas duas 
testemunhas que vão tentar fazer-lhes mal e que também tentarão 
lhes matar. Mas Deus deixa bem claro que Suas duas testemunhas 
não morrerão antes de que Deus assim o permita. O fogo que sai da 
boca deles, como descrito aqui, simboliza o poder que Deus lhes dará 
para pronunciar um juízo destruidor sobre qualquer pessoa que queira 
prejudicar-lhes.

“Essas duas pessoas têm poder para fechar o céu, de modo que não 
chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Elas têm poder 
para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de 
pragas, quantas vezes desejarem”. (Apocalipse 11:6).

Deus dará Seu poder as duas testemunhas para causar destrui-
ção com as pragas que elas determinem, de acordo com seu próprio 
critério. Isso significa que elas vão decidir quando, onde, que tipo, e 
quanto tempo pragas específicas ocorrerão e também quando essas 
pragas deve se repetir. E algumas dessas pragas virão acompanhadas 
dos acontecimentos descritos em alguns dos Sete Trovões.

Há mais coisas que foram escritas sobre estas duas testemunhas 
do tempo do fim, que Deus chama de Seus profetas. Se você deseja 
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saber mais você pode ler sobre isto na Bíblia, em Apocalipse 11, nos 
versículos depois dos que eu acabo de citar.

O Presente livro cumpre uma profecia
Como os outros livros que eu escrevi antes, este livro também será 
traduzido em vários idiomas e será publicado em vários países. No 
começo deste capítulo eu mencionei que minha esposa me disse que eu 
precisava ler sobre uma profecia que este livro vai cumprir. E quando 
esteja concluído, o presente livro cumprirá essa profecia.

O presente livro será traduzido e publicado em mais idiomas 
que os livros anteriores, para que possa chegar a milhões de pessoas 
mais, aumentando assim as possibilidades de que muitas mais pessoas 
possam ser salvas.

No entanto, muitos povos, de diferentes nações, que falam dife-
rentes idiomas, não desejam ler um livro como este, sem se importar 
o que está escrito aqui ou se as coisas neste mundo estão cada vez 
pior. Deus sabe quem são esses povos e por isso o presente livro não 
será posto diretamente à disposição deles. Embora eles estejam sendo 
avisados também.

Se você já leu este livro até chegar a este ponto, então você precisa 
se enfrentar a realidade de que você, e somente você, está agora no 
momento mais crucial da sua vida. Chegou o momento em que você, 
e somente você, pode escolher como vai viver daqui em diante. Você 
pode escolher se vai continuar seguindo seus próprios caminhos, se vai 
se aferrar à sua antiga maneira de viver, ou se vai aceitar o que Deus 
lhe está dizendo através deste livro. Seja o que for que você escolha, de 
uma maneira ou de outra, você não pode simplesmente seguir vivendo 
como viveu até agora. O mundo está passando por grandes mudanças, 
e da atual população do mundo somente alguns seguirão vivendo na 
nova era que Deus vai estabelecer a esse mundo – no Milênio.

Deus está levando as pessoas à maior encruzilhada de suas vidas, 
onde importantes decisões devem ser tomadas sobre como cada 
pessoa vai seguir vivendo o resto de sua vida. Ou bem você dá ouvi-
dos a Deus, escuta a Deus e muda sua maneira de viver para estar de 
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acordo com Ele e com Seus caminhos, ou você rejeita o que Deus lhe 
está oferecendo.

E você, e somente você, pode fazer essa escolha para a sua vida. 
Isso é responsabilidade sua e de mais ninguém.

Se as pessoas querem seguir vivendo na nova era de Deus, se 
querem viver de acordo com Seus caminhos de vida, então elas neces-
sitam mudar. Ninguém pode continuar vivendo como viveu até agora. 
Você não pode continuar com sua falsa religião, com a imoralidade. 
Você tem que rejeitar tudo isso.

A razão pela qual o mundo vai passar por todos os acontecimentos 
catastróficos do tempo do fim é porque durante 6.000 anos os seres 
humanos tem vivido em constante desobediência a Deus. E agora, por 
causa do avanço da tecnologia, os seres humanos estão muito perto 
de autodestruir-se.

A desobediência aos caminhos de Deus só traz sofrimento, tristeza 
e tudo de ruim na vida. E Deus vai acabar com tudo isso, porque Ele 
vai pôr fim ao auto governo dos seres humanos, à sua rebelião, ao seu 
orgulho e à sua maneira egoísta e arrogante de viver, que tem sido a 
causa de tanto sofrimento e tristeza ao longo dos séculos.

É por causa da maneira de viver egoísta e cheia de orgulho dos seres 
humanos que Deus agora vai interferir para acabar com o autogoverno 
do homem e estabelecer Seu governo quando o Seu Reino venha, sob 
a autoridade de Jesus Cristo, que reinará sobre todas as nações da 
terra. E Deus não somente vai estabelecer Seu governo para reinar 
sobre todas as nações, mas Ele também vai estabelecer Sua única 
e verdadeira Igreja em toda a Terra. A Igreja de Deus será a única 
Igreja, a única religião que será praticada e que Deus vai permitir que 
exista na Terra. No Milênio já não existirá o hinduísmo, o budismo, o 
judaísmo, o islamismo, o cristianismo tradicional, ou qualquer outra 
falsa religião. Só existirá o que é verdadeiro, que será ensinado pela 
única e verdadeira Igreja de Deus.

E não importa se isso agrada ou não as pessoas, porque assim serão 
as coisas. E os que não estejam de acordo com isso provavelmente 
estarão entre os que vão morrer antes de que Jesus Cristo volte. E os 
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que sobrevivam a tudo isso e sigam vivendo no Milênio, se eles voltam 
à sua antiga maneira de viver no Milênio, eles também morrerão. Deus 
diz que eles também morrerão se não respondem rapidamente ao que 
Deus vai estabelecer depois de 6.000 miseráveis anos dos governos, 
das religiões, da maneira de viver dos seres humanos, que causaram 
tanto sofrimento ao longo do tempo.

Mais da metade da população do mundo terá sido destruída no 
momento em que Jesus Cristo e os 144.000 venham a essa Terra e 
o Milênio comece. E conhecendo a teimosia, a rebeldia, o egoísmo e 
orgulho da natureza humana, provavelmente muitos mais morrerão. 
Se for necessário, Deus pode reduzir a população da Terra à alguns 
milhões ou até mesmo a somente alguns milhares de pessoas antes 
que o Milênio comece. Isso depende totalmente das nações, dos 
governantes e das pessoas que vivem neste tempo do fim.

A dimensão da destruição e o número de mortos em todo o 
mundo dependem da forma como as pessoas vão responder a Deus, 
se elas vão começar a dar ouvidos a Deus ou não. É nesse ponto 
onde você está neste exato momento. E só você pode decidir se quer 
ou não os caminhos de Deus, que levam à generosidade ao invés do 
egoísmo, ao amor, ao dar ao invés de somente tomar, ao invés do 
ódio, do preconceito e da inveja. Os caminhos de Deus, e somente 
Seus caminhos, pode levar a verdadeira unidade, que pode criar em 
uma pessoa a verdadeira e desinteressada preocupação por outros, 
a amizade, a paz e amor genuíno pelos outros seres humanos. Os 
caminhos do homem nunca levam a tal coisa, não podem levar a 
nada disso. Os caminhos do homem levam exatamente ao oposto 
dos caminhos de Deus.

Agora, neste momento de sua vida, você deve escolher se você 
vai seguir os caminhos de Deus ou se vai continuar seguindo seus 
próprios caminhos. E essa não é uma decisão que você pode adiar. 
O momento para decidir isso é agora. E cada pessoa deve escolher 
se vai ou não dar ouvidos a Deus. Isso é como o que Deus disse ao 
povo de Israel quando Ele os tirou do Egito. Deus lhes mostrou o 
Seu caminho de vida, de acordo com o qual eles deviam viver, e lhes 
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disse: “Este dia eu ponho diante de ti a vida e a morte”. Então Deus 
lhes revelou Sua vontade para eles, a vontade de Deus para você. 
Ele lhes disse: “Escolha a vida!” Deus deixou essa escolha nas suas 
mãos. Deus deixou nas mãos de cada pessoa a escolha entre a vida 
ou a morte.

E naquele tempo, para os israelitas, isso não significava que eles iam 
morrer imediatamente. Mas agora isso é diferente. Estamos vivendo 
em tempos nos que haverá muita morte e destruição nesta Terra. E só 
Deus pode interferir para proteger e salvar as pessoas da destruição 
e da morte, para que elas possam seguir vivendo no Milênio.

Este livro cumpre realmente uma profecia, que revela o propó-
sito, a razão pela qual ele foi escrito. É também revela a razão para 
o título deste livro. A vontade de Deus é que as pessoas recebam as 
palavras deste livro e dêem ouvidos ao que Ele lhes está revelando 
aqui, para que assim muitos mais possam ser salvos e tenham a 
oportunidade de seguir vivendo no Milênio, que está prestes a ser 
fundado.

E por esta razão Deus se dirige agora à determinadas nações e 
a seus líderes, porque os líderes têm a responsabilidade e os meios 
para influenciar os outros a pelo menos ouvir as coisas que estão 
escritas aqui. Como o rei de Nínive nos dias de Jonas. Deus me 
deu a incumbência de escrever o presente livro para explicar por 
que Ele concedeu mais sete anos ao mundo, para que assim muitos 
mais tenham a oportunidade de sobreviver à esta última grande 
guerra mundial e aos acontecimentos catastróficos que já se estão 
cumprindo na terra.

Vou terminar o presente livro com o versículo profético que este 
livro cumpre. Embora isso tenha sido dito a João, não era sua missão 
cumprir isto. Seria o homólogo de João, que também é um profeta, 
um apóstolo e uma das duas testemunhas de Deus do fim dos tempos, 
que ia cumprir isto. E o homólogo de João ia cumprir profeticamente 
o que diz esse versículo escrevendo o presente livro. Embora o livro 
anterior, 2008 – O Último Testemunho de Deus, também foi escrito 
para os povos e os lideres da maioria das nações deste mundo, e foi 
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traduzido em vários idiomas, o propósito de Deus para o presente 
livro é enviar novamente à esses povos, à esses líderes e à essas 
nações, uma mensagem clara, uma mensagem mais contundente, 
pela última vez.

O anjo me disse: “Você deve profetizar novamente contra [sobre, 
para] muitos povos, nações, línguas e governantes”. (Apocalipse 
10:11).


