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INFORMATIVO VEREDA: Ano 01 - número 01 - Goiânia, novembro de 1999. 

  

OO        CC  AA  MM  II  NN  HH  OO  ..  ..  ..  
                     (João 14:6) 
 
O INFORMATIVO VEREDA está, finalmente com a publicação da sua primeira edição, iniciando uma tarefa 
extremamente difícil, qual seja a de tornar públicas as verdades relativas ao Evangelho de Jesus Cristo. Com 
certeza, isso é muito bom. O ideal seria que muitos outros informativos fossem criados com a mesma finalidade. 
Sem dúvida, essa é a vontade de Deus, conforme nos mostram as Escrituras Sagradas: “A posteridade o 
servirá; falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Chegarão e anunciarão a Justiça dele; a um povo que 
há de nascer contarão o que ele fez.” (Salmos 22:30-31). 
“Sabe-se, no entanto, que muitos outros jornais, instituídos com esse mesmo fim, acabaram por não cumprir os 
seus propósitos, perdendo-se na divulgação de outros interesses que não o Evangelho de Jesus.  
O nosso Desejo é lutar contra isso. É fazer tudo para que o INFORMATIVO VEREDA dê a sua parcela de 
contribuição desinteressada, no sentido de que a Justiça do Senhor seja anunciada com o mínimo de 
contaminação possível, empregando toda diligência necessária a evitar opiniões pessoais que contrariem seus 
princípios. 
Dessa forma, cremos que a recomendação existente em Mateus 16:6-12, a respeito da doutrina dos fariseus , 
não pode ser ignorada pelos Cristãos de hoje, muito embora não haja fariseus em nosso meio.” 

 
Rossini de Santana Fleury 

  

““  EE  aaccoonntteecceerráá  nnooss  úúllttiimmooss  ddiiaass,,......””  (Atos 2:17) 

  
“Sonhei que viajava de ônibus e levava comigo muitas malas, sacolas e outras bagagens. À medida que o ônibus 
andava, eu percebia que não era necessário levar tudo aquilo. Então, sempre que o ônibus parava eu 
aproveitava para jogar fora as coisas que julgava não necessitar mais. No final do sonho restavam umas duas ou 
três sacolas e, mesmo assim, eu sentia que deveria jogar mais alguma coisa fora”. 
“Para um bom entendedor um pingo é letra”. 

Sonho de Lázara Stuch em 08/11/99. 

 
 
 

NNOO  CCAAMMIINNHHOO  OOUU  ÀÀ  BBEEIIRRAA??  
 
  Os que estão á beira do caminho e, conseqüentemente, não estão no caminho, são aqueles que ouvem, 
mas não entendem a palavra de Deus. E por que não entendem? Porque estão á beira do caminho. Não 
assumem e muito menos se interessam pelo que ouvem, razão pela qual Satanás, com facilidade, retira a 
palavra neles semeada. 
  Esta situação é considerada crítica porque os que assim se encontram, acomodam-se na sua própria 
justiça e se esquecem que a NOVA ALIANÇA, realizada entre Deus e o homem, exige que nele, homem, 
permaneça a divina semente (palavra de Deus): “Ora, esta é a aliança que farei com a casa de Israel, diz o 
Senhor: porei as minhas leis (palavra, doutrina, semente) no seu entendimento, e em seu coração as 
escreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.” (Hebreus 8:10-12).  

Em outras palavras, esta é a condição estabelecida por Deus, para que façamos parte do seu povo: 
entender, aceitar de coração a sua palavra e com ela permanecer. Quando obedecemos a este procedimento, 
entramos no caminho. O caminho é Cristo. Quem está no caminho, está em Cristo, tem a sua mente e por isto o 
entende perfeitamente. São estas as suas ovelhas; e elas o ouvem e o seguem, porque conhecem a sua voz e 
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de modo algum segue o estranho. Antes, dele fogem: “As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as 
conheço, e elas me seguem." (João 10:27).  

Assim Deus vai separar o joio do trigo, a luz das trevas, as ovelhas dos cabritos, os filhos de Deus dos 
que não são filhos de Deus. Como está escrito: “Quando pois, vier o filho do homem na sua glória, e todos 
os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória; e diante dele serão reunidas todas as 
nações; e ele separará uns dos outros...” (Mateus 25:31-32).  

A Bíblia, onde encontramos o fundamento da nossa fé, e em várias passagens nos mostra com bastante 
clareza que a seleção do povo de Deus se dará através da pregação do Evangelho, que é a doutrina de Cristo; 
senão vejamos: 

“Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra 
não encontra lugar em vós” (João 8:37). 

“Por que não compreendeis a minha linguagem? é porque não podeis ouvir a minha palavra” ( 
João 8:43). 

“Quem é de Deus ouve as palavras de Deus; por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus” 
(João 8:47). 

“Se alguém me amar, guardará a minha palavra...” (João 14:23). 
“Quem não me ama não guarda as minhas palavras...” ( João 14:24).  

 
A última trombeta, que tem por objetivo cumprir o mistério de Deus, ou seja, levar a Igreja do último tempo 

a viver Cristo, terá também a função, diga-se não menos importante, de recolher o trigo que se encontra no meio 
do joio. “Deixai Crescer ambos juntos até a ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai 
primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar; o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro.” (Mateus 
13:30). 

Por ocasião da ceifa! Essa expressão não nos mostra o tempo do fim, o tempo da última trombeta? Qual 
seria, pois, o processo que Deus usaria para ter ao seu lado aqueles que o amam? Não seria mediante o ensino 
da sua palavra? A Igreja Deus da última trombeta estará vestida com a veste nupcial, o que indica o fim de um 
longo namoro e o conseqüente casamento: “...são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se 
preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro; pois o linho fino, são os atos 
de justiça dos santos” (Apocalipse 19:7-8). Essa harmonia, esse casamento só poderá acontecer quando a 
nossa justiça, a nossa capacidade de punir ou absorver for substituída pela justiça que vem da palavra de Deus, 
que tem por fundamento a fé em Jesus Cristo. Isto quer dizer, o reconhecimento que nos conduz ao 
arrependimento. Assim, admitindo que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, vamos aceitar que 
andávamos errados, em pecado e impossibilitados de levar uma vida justa aos olhos de Deus sem a sua ajuda. 

Não estaremos a sós no caminho; Ele estará conosco. E, para que isto aconteça, será necessário que eu 
esteja de acordo com Ele e Ele de acordo comigo. Todavia, sendo ele o Senhor, é bem mais prudente e lógico 
que eu me converta a Ele, e não Ele a mim. “Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles?” (Amós 
3:3). O que me deixa a beira do caminho é exatamente a minha rebeldia e Ele não vai sair do caminho para 
andar comigo. 

Lembre-se: Deus está à procura da boa terra, onde a sua semente encontrará lugar; onde ela irá nascer, 
crescer e produzir o fruto que dela se espera. Daí por que, após a sua ressurreição Jesus ter dito: “Ide por todo 
mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será 
condenado” (Marcos 13:44-53). A trombeta, ao ser tocada corretamente preparará o povo para a batalha e o 
Reino de Deus se manifestará, constituído por aqueles que estiverem no caminho (I Corintios 14:8; 15:52). 
 
 
 

““......NNÃÃOO  SSAABBEESS  QQUUEE  ÉÉSS  UUMM  CCOOIITTAADDOO......””  
 

Digno de dó é aquele que não entende as Escrituras Sagradas e dela faz uso ou comentários. Ora, não 
se pode falar da luz sem admitir a existência das trevas; do bem sem reconhecer a realidade do mal; da justiça 
sem aceitar que a injustiça também é um fato e assim por diante. Da mesma forma Deus, eu creio, por uma 
questão de justiça, teria criado um ser para se opor a ele. Daí a existência do Cristo e do Anticristo; um para 
governar o dia e o outro para governar a noite, fazendo assim separação entre a luz e as trevas. Se não 
considerarmos essa verdade um véu estará cobrindo os nossos olhos. Assim diz o Senhor: “Eu sou o SENHOR, 
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e não há outro; fora de mim não há deus; eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Para que saibas 

desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro; eu sou o SENHOR e não há 
outro. Eu formo a luz e crio as trevas; eu faço a paz e crio o mal; eu, o SENHOR, faço todas essas coisas. 
Destilai vós céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça frutifique juntamente; eu, o SENHOR, as 
criei” (Isaías 45:5-8).  

Deus quando criou o homem á sua imagem e semelhança criou um ser pensante, capaz de refletir e 
analisar, segundo a própria consciência, o que deveria ou não fazer, e de onde também ele faria nascer à justiça. 
Da “idiotia” que hoje toma conta da grande maioria da humanidade, não se deve atribuir culpa a Deus e sim ao 
próprio homem. Essa liberdade de fazer e deixar de fazer o que bem se entende, esse livre arbítrio, acompanha 
o homem desde a sua criação. Exatamente por isso, talvez, ele, o homem, se julgou no direito de escolher entre 
permanecer na obediência e não comer da árvore que se encontrava no meio do jardim, ou dela comer, não se 
sujeitando a Deus, tornando-se um igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Escolheu a segunda opção, mas “o 
tiro acabou saindo pela culatra”. 

A independência que o homem pensava adquirir, rebelando-se contra Deus, o tornou escravo de um outro 
ser, o mesmo que o convenceu a tomar aquela atitude. A vaidade, a presunção de se tornar igual a Deus lhe 
causou inúmeras prejuízos, além de deixar uma herança das mais complicadas, tais como: Rebeldia o homem 
continua se achando capaz de resolver seus problemas sem a ajuda de Deus; Morte por mais que desenvolva a 
sua ciência o homem não consegue escapar da morte; Injustiça não consegue ser justo, o seu governo vai de 
mal a pior. 

Assim, Deus deixou de ser o Senhor do homem, o qual tornou-se seu inimigo. O espírito de Deus não 
tinha mais lugar no coração do homem. “Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida; porque toda a carne 
havia corrompido o seu caminho sobre a terra” (Gênesis 6:12). Deus se arrependeu de tê-lo criado e pensou 
em eliminá-lo por completo, só não o fazendo por causa de Noé, que embora já contaminado pelo pecado se 
proclamava, publicamente, ao lado de Deus. O pecado estava na carne, ou seja, o ser humano já se encontrava 
corrompido pelo espírito da desobediência: “Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos 
mando? (Lucas 6:46). 

No entanto, quando tudo parecia perdido, a terra sob o governo do homem, conhecedor do bem e do mal, 
e este, completamente rebelde aos princípios daquele que o criou, e desprovido da total capacidade de fazer 
justiça, Deus estabeleceu uma lei com o objetivo de reabilitar a espécie humana. Essa lei vigiaria todo e qualquer 
comportamento humano, exigindo-lhe obediência, tendo como parâmetro o próprio Deus. Quem cumprisse a lei 
seria justo, perfeito e, sobretudo, reconciliado com Deus. Não havia outra alternativa, era a sua salvação. Ou o 
homem praticava a lei de Deus, aprendendo a obediência e a discernir o bem do mal, e então erradicaria este. 
Ou o mal, com tendência natural a se propagar sufocaria o bem, eliminando-o. Essa era, ou ainda, é a condição. 
O bem e o mal existem e não andam justos. 

Finalmente, estabelecida a questão, ficaria então a grande interrogação: quem seria o homem? Quem 
seria capaz de cumprir uma lei assim, aos nossos olhos absurda e impraticável? “Nasce uma luz”, “um novo 
homem” e com ele a verdadeira justiça (é justo aquele que pratica a lei – Romanos 2:13), exatamente o que 
faltava ao homem para que ele pudesse sobreviver: juízo suficiente para rejeitar o mal e praticar o bem. E isso 
Jesus fez, amou a sua lei: “Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do 
meu coração” (Salmo 40:8). 

Ele se fez carne e habitou entre nós. Por algum tempo deixou de ser Deus, embora na sua substância 
fosse Deus. O espírito de Deus ali, na carne do pecado (homem), para tirar dele o pecado (desobediência à 
Deus). Foi obediente até a morte. A espécie (homem) estava salva. A morte, sua condenação legal, estava 
vencida; Jesus havia ressuscitado. O homem que antes tinha sido vencido, recupera-se ao resistir à tentação 
daquele que o havia instigado a pecar. A ressurreição de Cristo é a prova da total regeneração do homem. O que 
mais Deus teria que fazer pelo homem que o rejeita? 

E agora? Criticamos a lei de Deus, quando não estamos mais debaixo daquela lei, pois que alguém a 
cumpriu em nosso lugar e estabeleceu conosco uma maneira de sermos justificados apenas pela fé? 
Continuaremos atribuindo a Deus a culpa pelo crescimento da iniqüidade? Seria o Deus da Bíblia o responsável 
pela prostituição da grande Babilônia? “Porquanto dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho 
falta; e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu; aconselho-te que de mim 
compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças; e vestes bancas, para que te vistas, e não seja 
manifesta a sua nudez; e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas” (Apocalipse 3:17-18).  
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QUEM É O SENHOR? 
 
 
  Quem é o Senhor que nos falou no Antigo Testamento? Tem alguma importância saber quem ele é? 
Quem seria o mais interessado na confusão que existe quanto á pessoa do Senhor? E, em conseqüência disso, 
quem seriam os prejudicados? 

Estaremos, nesta seção, chamando a sua especial atenção para este importante assunto. Juntos vamos 
meditar e entender que esse mistério existe, sendo, no entanto, revelado aos que crêem em Jesus Cristo: 
“Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado” (II Coríntios 3:16). 

O apóstolo Paulo, em sua Carta aos Romanos, afirma ser ele (o Senhor) o nosso Salvador, a pessoa que 
nos livra de todas as situações nas quais julgamos necessitar de ajuda, socorro, auxílio, refúgio e salvação. 
Como está escrito: “Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele 
em quem não creram? E como crerão se não há quem pregue?” (Romanos 10:13-14). Podemos observar 
que a sua afirmativa é bastante abrangente, sendo confirmada, inclusive, por outras passagens bíblicas, e suas 
perguntas merecem bastante reflexão: Invocar o nome do Senhor? Crer no Senhor? Falar do Senhor? 

Todavia, como vamos invocá-lo na hora de nossa aflição se não acreditamos nele? Se nos momentos de 
dificuldades, o que vem em mente são soluções puramente humanas e nomes através dos quais entendemos ser 
capazes de nos conceder livramento; de nos salvar daquela situação incômoda e às vezes, capaz de nos levar à 
morte? Não seria este o motivo pelo qual os inimigos de Deus não têm qualquer interesse em divulgar o nome do 
Senhor, uma vez que Ele deseja nos salvar, e os nossos inimigos não? 

“Assim diz o Senhor: Maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o 
seu coração do Senhor! Pois é como o junípero no deserto, e não verá vir bem algum; antes morará nos 
lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja 
esperança é o Senhor” (Jeremias 17:5-7). 

Disse ainda o Senhor por intermédio do profeta Isaías: “Anunciai e apresentai as razões: tomai 
conselho todos juntos. Quem vos mostrou isto desde a antiguidade? Quem há muito o anunciou? 
Porventura, não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu; Deus justo e salvador não há além 
de mim. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os confins da terra; porque eu sou Deus, e não há 
outro. Por mim mesmo jurei; já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Diante de mim 
se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá: Tão somente no Senhor há justiça e força. A 
ele virão, envergonhados, todos os que se irritarem contra ele” (Isaías 45:21-24). 

A verdade, porém, é que quando alguém conhece o Evangelho e aceita, sem nenhuma restrição, a 
doutrina de Cristo, do seu coração é retirado um véu, permitindo-lhe então enxergar com precisão as coisas 
escondidas dos sábios e inteligentes, os quais erram ao querer entrar no aprisco das ovelhas passando pelo 
muro e não pela porta. 

Dessa forma, se quisermos obter uma resposta à pergunta inicial (Quem é o Senhor?), é imprescindível 
que saibamos quem é Jesus Cristo, pois tudo nos leva a crer ser ele o Senhor. Este é, necessariamente, o 
compromisso do Informativo Vereda. A cada edição estaremos trazendo até você uma matéria destinada a lhe 
ajudar a conhecer o Senhor. Sabendo quem é Jesus Cristo, de igual modo estaremos sabendo quem é o Senhor 
e a quem iremos invocar em nossas necessidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Informativo Vereda é uma publicação da Gráfica e Editora Vereda, rua das Acacias, Qd. 03, Lt. 06, Residencial dos Ipês, Goiânia 
Goiás. CEP: 74.740.000  -   Tel (062) 3205-3512 

 
"Autorizamos o uso dos artigos desta edição, desde que citada a fonte". 
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INFORMATIVO VEREDA: Ano 01 - número 02 - Goiânia, fevereiro de 2000. 
 
 
 

SALVE-SE QQQUUUEEEMMM   PPPUUUDDDEEERRR!!! 
 
  Nós sabemos que os filhos têm participação comum de carne e sangue, logicamente, em relação aos 
seus pais. Isto, com ilustração, explica porque um jacaré filhote a mesma carne e o mesmo sangue do jacaré pai. 
Explica também porque o pingüim não saberia viver em nenhuma região que não tivesse a temperatura conforme 
a que viveram seus pais, uma vez que, sua carne e seu sangue, tal qual seus pais, não resistiram ao clima 
quente. 

Partindo desta premissa, diríamos que jamais poderíamos ser filhos de Deus sem participarmos da sua 
natureza, ou Ele da nossa. O pingüim não pode ser jacaré a menos que haja uma radical transformação em sua 
vida. Também, por analogia, estão separados uma da outra, a luz e as trevas; os filhos de Deus e os filhos do 
Diabo. 

O que acima foi dito apenas ilustra o que queremos dizer, sumariamente, a respeito da salvação. 
Entendendo melhor esta questão, acredito que vamos dar mais atenção e tratar com seriedade um assunto que é 
extremamente importante, mas pouco considerado.  

Se somos Cristãos é porque acreditamos no que foi dito por Jesus Cristo e seus discípulos, e ainda, 
admitimos a Bíblia como parâmetro da nossa fé, e ela mesma nos mostra que, NATURALMENTE, NENHUM 
HOMEM NASCE FILHO DE DEUS: 

 
“... éramos por natureza filhos da ira, como também os demais” (Efésios 2:3); 
“O que é nascido de carne é carne é o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te 

haver dito: Necessário vos é nascer de novo” (João 3:6-7); 
“Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus” (João 1:12). 
 
Com Relação a isto, não diga apenas o que lhe vem á cabeça, sem antes pensar. 
Um outro aspecto importante é observar que Jesus Cristo, conforme a natureza, é o único filho de Deus. 

Apesar de ter nascido de mulher, o espírito que estava Nele não era da espécie homem, e sim o Espírito de 
Deus. O corpo na verdade era de homem, mas o espírito não: “...Deus estava em Cristo reconciliando 
consigo o mundo...” (II Coríntios 5:19).  

Deus estava criando ali, o NOVO HOMEM (Filho de Deus). Assim, Jesus é o UNIGÊNITO e o 
PRIMOGÊNITO; unigênito por ser, repito, naturalmente, o único filho de Deus; primogênito, porque é o primeiro 
da nova criação. A partir dali, filhos de Deus seriam considerados somente os que tivessem em si o Espírito do 
Filho de Deus. Conseqüentemente, de todos, Ele seria o mais velho: “...Mas, se alguém não tem o Espírito de 
Cristo, esse tal não é dele” (Romanos 8:9). 

Considerando que o Filho de Deus morreu e ressuscitou, os demais Filhos de Deus também terão o 
mesmo destino. Do contrário, não serão Filhos de Deus. Por esta razão, o homem nascido de novo, tem certa a 
participação da NATUREZA DIVINA. Assim como Ele veio na mesma carne e no mesmo sangue do homem para 
ser; ao mesmo tempo, primeiro Filho de Deus e pai de todos os que Nele haveriam de crer; nós, por outro lado, 
aguardamos a redenção do nosso corpo. Se Ele não tivesse vindo na carne que nós tempos hoje, jamais poderia 
ser o nosso pai; se nós, pela fé Nele, não nos tornamos seus filhos, não teremos o corpo com o qual ele 
ressuscitou: “...Eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu” (Mateus 2:13). 

Assim, os filhos de Deus e os filhos do Diabo trarão consigo a mesma natureza de seus pais: “Não pode 
uma árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos” (Mateus 7:18). Usando esta 
parábola, Jesus queria, com certeza, refletir-se aos filhos de Deus e aos filhos do Diabo. Certamente não haverá 
lugar para os FILHOS DE DEUS NO INFERNO e nem para os FILHOS DO DIABO NO CÉU. 

“O primeiro homem, sendo da terra, é terreno; o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais 
também são celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do 
celestial” (I Coríntios 15:47-49).  

Ou CREMOS EM JESUS CRISTO e nos tornamos seus filhos, ou não haverá lugar para nós no céu. 
SALVE-SE QUEM PUDER! 
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““  EE  aaccoonntteecceerráá  nnooss  úúllttiimmooss  ddiiaass,,......””  (Atos 2:17) 
  

“Sonhei que um alto-falante anunciava na rua que todos os homens deveriam ligar para o céu, através do 
telefone 0800 e outros números dos quais não me lembro, para verificar se o seu nome estava escrito no Livro  
da Vida. Logo deu-se início a um corre-corre e um tumulto onde todos queriam obter; ao mesmo tempo , a 
ligação. A linha ficou congestionada, dando sempre o sinal de ocupada, aumentando ainda mais a expectativa””..  
 

Sonho de Maria das Graças V. Bento em 18/01/2000. 
 

Não seria um sinal importante de que nem todos terão o seu nome escrito no Livro da Vida e de que não se deve 

deixar para a última hora para obter de Deus a certeza de sua salvação 

 
 
 

Tudo menos a CRUZ 

 
  Com o DOMÍNIO do pecado, todos os homens, sem exceção, passaram a sofrer dificuldades, as quais 
são conseqüências normais da vida humana. AMALDIÇOADA em razão da desobediência do próprio homem a 
Deus, seu Criador. Por causa do pecado (desobediência), a vida se tornou cada vez mais difícil: “Porquanto 
deste ouvidos á voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo: Não comerás dela; 
maldita é a terra por tua causa; em fadiga comerás dela todas os dias da tua vida. Ela te produzirá 
espinhos e abrolhos... Do suor do ter rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra...” (Gênesis 3:17-19).  

Não demorou muito para que o gênero humano se corrompesse e a Terra se enchesse de violência 
(Gênesis 6:11-12), o que levou Deus a provocar o dilúvio (Gênesis 7:17-24). Após o dilúvio, quando Noé edificou 
um altar e ofereceu sobre ele um sacrifício a Deus, o Senhor se agradou de tal forma daquela atitude que, em 
seu coração, disse que não mais AMALDIÇOARIA a Terra por causa do homem. E abençoou Deus a Noé e a 
seus filhos (Gênesis 8:20-22 e 9:1). 

No entanto, quando se esperava somente BÊNÇÃO a partir dali e o homem vivendo em perfeita 
comunhão com Deus, isto não ocorreu. Noé e seus filhos se desentenderam e o PAI amaldiçoou um de seus 
FILHOS (Gênesis 9:20-25). Eu imagino o que o amigo leitor deve estar pensando: em um número tão pequeno 
de pessoas não houve acordo; não puderam andar juntos; lá estava o pecado; a desobediência; a maldição. O 
que não deve então ter ocorrido quando eles se multiplicaram e encheram a Terra? Seria exagero se fizéssemos 
uma comparação com os nossos dias? E por que os homens não se entendem? Não seria por causa do pecado 
que acompanha o homem e com ele permanece, como aconteceu com a família de Noé? 

A verdade é que o conhecimento do bem e do mal complicou de tal forma a vida do homem que a ele não 
restou outra alternativa a não ser aprender a DISCERNIR O BEM DO MAL, e ainda fazer OPÇÃO PELO BEM, se 
quiser a benção de Deus; “Vede que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição; a bênção, se 
obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus... porém a maldição, se não obedecerdes..” 
(Deuteronômio 11:26-28). E não é só. Qualquer mal que pratiquemos desencadeia uma seqüência de outros 
males. A maldição cresce na medida em que uns vão se vingando dos outros, pagando mal com o mal, e a 
maldade vai crescendo numa velocidade assustadora: “É maior a minha punição do que eu possa suportar... 
serei fugitivo e vagabundo na terra; e qualquer que me encontrar matar-me-á... quem matar a Caim, sete 
vezes sobre ele cairá a vingança” (Gênesis 4:13-15). 

Dessa forma, podemos afirmar que o pecado ainda não foi eliminado; que ele se mostra tão forte quanto 
nos dias de Noé, quando o homem provocou a ira de Deus. Isto é fato confirmado até mesmo pela situação em 
que a humanidade se encontra nos dias de hoje. Tudo parece apontar para a MALDIÇÃO e não para a BÊNÇÃO. 
Uns são afligidos pela falta de chuva, outros pelo excesso; uns pelo calor, outros pelo frio; uns pela pobreza, 
outros pela riqueza, e assim por diante. A realidade é que ninguém escapa dos espinhos e abrolhos, cujo sentido 
figurado é trabalho, dificuldade, contrariedade, desgosto, angústia, aflição, amargura, injustiça e outras 
adversidades. 

Para tentarmos explicar melhor esta situação (o homem e o pecado), voltemos ao início das Escrituras 
Sagradas, quando Caim faz uma oferta a Deus, que dela não se agrada. Isto foi suficiente para que ele ficasse 
aborrecido e irado. Notado por Deus, Caim foi orientado sobre como deveria proceder para levantar o seu 
semblante, o que, no entanto, não ocorreu. O que se viu foi uma atitude completamente diferente. Caim levanta-
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se contra seu irmão, de quem Deus se agradou, e o mata. Esta história, eu creio, se REPETE. Ninguém quer 

desagradar a Deus. Todavia, querem obrigá-lo a aceitar tudo o que a Ele se oferece, ainda que seja contra à sua 
vontade. O mal maior é que ninguém aceita ser contrariado naquilo que faz. E, quando isto acontece, deixa cair o 
seu semblante e mostra a mesma rebeldia e natureza de Caim, caracterizando-se, então, a presença maligna do 
pecado. 

Do ponto de vista humano, só existe um modo pelo qual poderíamos evitar tais problemas. E que modo 
seria esse, senão que o homem PROCEDESSE BEM em tudo o que fizesse, atraindo para si a benção. Deus 
disse a Caim o seguinte: “Porventura se procederes bem não se há de levantar o teu semblante? E se não 
procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo; mas sobre ele tu deves dominar” 
(Gênesis 4:7). 

A vontade de pecar, ou seja, deixar de fazer o que é justo, correto, direito, amável, é muito forte em nós. 
Mesmo assim, devemos dominá-lo. Mas como fazer se, mesmo querendo praticar o bem, o mal está conosco, 
como bem frisou o apóstolo Paulo: “Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico; 
Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei 
em mim, que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo” (Romanos 7:19-21). 

Concluímos então que a alternativa que sobrou para o homem de se livrar da maldição, fazendo o bem, 
TERMINA AQUI, uma vez que ele se declara incapaz de assim proceder. Por esta razão sua condição foi 
considerada miserável: “Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?” (Romanos 
7:24). 

Chega assim o ponto mais importante, eu creio, na vida do homem: o momento em que ele se reconhece 
PECADOR, ARREPENDIDO e INCAPAZ de agradar a Deus. Mas será que o homem alcançaria isto sozinho se 
Deus dele não tivesse misericórdia e, vendo sua lastimável situação, não viesse pessoalmente ajudá-lo e salvá-
lo, cumprindo assim uma promessa antiga de que libertaria o seu povo das mãos de seus inimigos? 

O homem estava perdido, em total escuridão, quando o próprio Deus se fez carne, veio e, no lugar do 
homem realiza o que a este era impossível, ou seja, vencer o mal, fazer o bem e agradar a Deus. Assim, Ele 
rompeu as trevas e como luz para os povos seus pés pisaram a Terra: “Abaixou os céus e desceu, e a 
escuridão estava debaixo de seus pés” (Salmos 18:9); “...nos libertou do poder das trevas...” (Colossenses 
1:13). 

Estava ali o SALVADOR, o Filho do Homem que ao mesmo tempo era Deus e que haveria de CRER em 
tudo o que ESTAVA ESCRITO a seu respeito: “Eis aqui venho; no rolo do livro está escrito a meu respeito” 
(Salmos 40:7). O varão perfeito. E assim, com a sua JUSTIÇA mostraria à humanidade o CAMINHO DE VOLTA 
PARA Deus; e com a sua força pelejaria e venceria o inimigo que em relação ao homem era mais forte e 
poderoso, como está no livro dos Salmos: “Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois 
eram mais poderosos do que eu... Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me 
conforme a pureza das minhas mãos... Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei 
impiamente... Me cingiste de força para a peleja; fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim 
se levantaram...” (Salmos 18:17,20,21,39). 

Chegado então era o FIM DA LEI, da espada flamejante, impedimento que guardava o caminho da árvore 
da vida. O que era impossível ao homem, ou seja, proceder bem em todos os seus atos, Jesus Cristo fez, em 
seu lugar, inaugurando um novo e vivo caminho para se chegar ali, na árvore da vida e dela se alimentar: “...Ora, 
não suceda que estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente” 
(Gênesis 3 :22). 

Ele chegou lá. Venceu a morte e o pecado. Foi obediente em tudo. Cumpriu a lei. A ressurreição dos 
mortos e a vida eterna tornam-se possível ao homem. Deus e o homem estavam, novamente, em perfeita 
comunhão. Além disso, provou o seu grande amor pela humanidade quando deu a sua própria vida por um 
NOVO TESTAMENTO, onde exige apenas que o homem creia em sua palavra para se tornar, também, um filho 
de Deus: “Pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um 
testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive” 
(Hebreus 9:16-17).  
 

Hoje, ao invés de enfrentarmos o pesado jugo da lei, quando nos virmos naquela lastimável condição, tão 
somente devemos CRER NA PALAVRA do nosso SALVADOR e ela, pelo poder que tem de nos regenerar, nos 
purificará de todo o pecado (Tito 3:4-6). Não há mais a condenação do Diabo, a não ser para os INIMIGOS DA 
CRUZ DE CRISTO, a qual simboliza a sua doutrina, a sua justiça, a sua vida. O que exigir mais de quem fez tudo 
por nós? “Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação?...” (Hebreus 2:3). Se a sua 
Palavra nos escandaliza e nos ofende, devemos nos lembrar que nisto consiste a salvação do homem, que 
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alguém, deixando de fazer a sua própria vontade, possa agradar a Deus: “Eu desci do céu, não para fazer a 
minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou” (João 6:38).  

Ao aceitarmos o Evangelho, Ele nos dá o seu Espírito, e assim, não há como não participarmos de seus 
sofrimentos: “...se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me” (Marcos 
8:34). O que para muitos é motivo de escândalo, para nós, os que cremos, é o PODER DE DEUS para nos 
salvar (Romanos 1:16). Infelizmente, não são poucos os que ainda não entendem e acabam tropeçando na 
PRINCIPAL PEDRA da igreja. Querem tudo de Deus, menos a cruz. Que pena! 
 
 
 

QUEM É O SENHOR? 
 

A quem se refere, quando se lê a Bíblia, a palavra SENHOR? A Jesus Cristo ou a Deus? A primeira parte 
da Bíblia conhecida como Antigo Testamento, não há dúvida, refere-se a Deus. Sempre que ali se lê a palavra 
Senhor entende-se que se trata de Deus. São inúmeras as citações através das quais se percebe claramente 
referir-se a Deus, como por exemplo, no livro de Gênesis, onde assim se expressa: “Edificou Noé um altar ao 
Senhor” (Gênesis 8:20). 

Deus falou com Noé (Gênesis 6:13), com quem ESTABELECEU UM PACTO, cujo objetivo foi a 
construção de uma arca de madeira e a introdução nela dos seres que Deus determinou, bem como da família de 
Noé. Deus, por sua vez, fez chover quarenta dias e quarenta noites, provocando um dilúvio que consumiu todas 
as criaturas que havia sobre a face da Terra, ficando a salvo somente Noé e os que com ele entraram na arca 
(Gênesis 7:23). 

Cumprindo o que estabelecia o pacto, as chuvas cessaram, às águas foram minguando até que a arca 
repousou sobre os montes de Ararás. Ao sair da arca NOÉ EDIFICOU UM ALTAR AO SENHOR e sobre ele 
ofereceu o seu primeiro sacrifício. Pergunta-se: a quem Noé estaria prestando culto, a não ser ao Deus que com 
ele havia falado antes do dilúvio? Ora! O Senhor a quem Noé edificou um altar não pode ser outro senão o 
mesmo Deus que havia anunciado o dilúvio e o fim da corrupção e da violência, mediante o extermínio do 
homem, exceção feita aos que se encontravam na arca.  

Quanto a isso, nós sabemos que bastou aos homens se multiplicarem novamente, para que a violência e 
a corrupção voltassem a existir; agravando-se à medida que o tempo foi passando. Muito sobre isto teríamos 
para falar, mas o assunto agora é outro. Convencidos, eu creio, estão os leitores de que ali, tratava-se da mesma 
personalidade, onde se mostrou o caráter de quem é não somente Senhor; mas também Deus. Então o Senhor é 
Deus e Deus é o Senhor: Ora é chamado de Deus, ora de Senhor. 

Um outro relato importante da Bíblia mostra o que Deus disse a Jacó, em sonho, mediante as seguintes 
palavras: “Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque; esta terra em que estás 
deitado, eu a darei a ti e à tua descendência...” (Gênesis 28:13). Examine se alguém que não fosse o Todo-
Poderoso poderia afirmar tal coisa e ainda prometer a Terra de presente, como se dela fosse dono, o Senhor? 
Na verdade ela lhe pertence. Como está escrito: “Do Senhor é a terra e a sua plenitude...” ( Salmos 24:1). 

Agora, se temos suficientes motivos para dizer que o SENHOR e DEUS tratam-se de uma mesma 
pessoa, vejamos se algumas vezes não se percebe também referir-se a Jesus Cristo, mesmo ali no ANTIGO 
TESTAMENTO. No livro de Isaias, Deus, usando o profeta deu o seguinte recado: “Eis a voz do que clama: 
Preparai no deserto o caminho do Senhor; endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale 
será levantado, e será abatido todo monte e todo outeiro; e o terreno acidentado será nivelado, e o que é 
escabroso, aplanado. A glória do Senhor se revelará; e toda a carne juntamente a verá...” (Isaías 40:3-5).  

Foi o próprio Senhor que disse, através do profeta, que VIRIA e se MANIFESTARIA, GLORIOSO, 
FAZENDO e PREGANDO JUSTIÇA. Colocando as coisas em seus devidos lugares, aterrando onde fosse 
necessário, abatendo os montes por menor que eles fossem. O sentido desta parábola nos lembra bem o caráter 
da pregação de Cristo. Foi RETO, SANTO, JUSTO, IMPECÁVEL EM TUDO. Esta foi a SUA GLÓRIA. João 
Batista, o seu antecessor; o que foi anunciado e preparado como sinal, pois que ensinaria uma doutrina 
semelhante, considerou-se tão menor, e o que viria após ele, tão poderoso, que não se sentia digno de carregar 
suas sandálias. E mais, enquanto um batizava com água, o outro o faria com o Espírito Santo, o que mostra uma 
distância bem considerável entre uma coisa e outra. 

Assim, a voz do que clamou no deserto não seria a de João Batista? E o Senhor, não seria Jesus Cristo? 
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Jesus foi tudo isto. Ensinou a justiça de Deus e não estabeleceu a sua própria. Toda honra e toda glória 

dava-as a Deus, seu Pai, a quem se mostrava disposto a fazer toda sua vontade. Curou enfermos, expulsou 
demônios, ressuscitou mortos, devolveu a vista aos cegos e muito mais o Senhor fez: “Eu, eu sou o Senhor, 
fora de mim não há salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir; deus estranho não houve entre 
vós; pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor; eu sou Deus” (Isaias 43:11-12). 

Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, é também o Senhor? O mesmo que determinou a construção da 

arca e que fez chover sobre a terra EU DIGO QUE SIM. Assim eu creio. Por um pouco de tempo Ele se fez 
carne e habitou entre nós, e nos ensinou o caminho da salvação. Embora não pareça, todas as coisas lhe estão 
sujeitas, debaixo de seus pés: “Fizeste-o um pouco menor que os anjos... todas as coisas lhe sujeitaste 
debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas 
agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele” (Hebreus 2:7-8). 

O que precisamos observar é que Ele continua realizando a sua obra. O SEU POVO, a SUA IGREJA 
continuam sendo o seu objetivo: “Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os 
homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste 
presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da 
glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de 
toda iniqüidade e purificar par si um povo seu especial, zeloso de boas obras” (Tito 2:11-14). 
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QUEM É O SENHOR? 
 
  Qual foi o pecado cometido pelo homem contra Deus, pecado que o afastou da sua presença? Não foi a 
desobediência? Não foi porque o homem deixou de cumprir uma recomendação de Deus? Pois bem, partindo 
deste ato, mesmo que o consideremos hipotético, à volta a reconciliação do homem com Deus, não seria o 
arrependimento e a sua disposição em obedecer novamente os seus preceitos? 

Ao longo do Velho Testamento o que se vê é, em primeiro lugar, o homem se degradando cada vez mais. 
Sempre que os profetas se dirigiam ao povo, apontavam os seus pecados, que aos olhos de Deus, se tornavam 
sempre mais graves: “Como se fez prostituta a cidade fiel! Ela que estava cheia de retidão! A justiça 
habitava nela, mas agora, homicidas. A tua prata tornou-se em escória, o teu vinho se misturou com 
água. Os teus príncipes são rebeldes, e companheiros de ladrões; cada um deles ama as peitas, e anda 
atrás de presentes...” (Isaías 1:21-23). 

Também, Jeremias assim se expressou, inspirado por Deus: “Todavia eu mesmo plantei como vide 
excelente, uma semente inteiramente fiel; como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de 
vide estranha? Pelo que ainda que te laves com salitre, e uses muito sabão, a mancha da tua iniqüidade 
está diante de mim, diz o Senhor Deus” (Jeremias 2:21-22). 

Ainda a palavra do Senhor dos Exércitos veio ao profeta Zacarias dizendo: “... Eles, porém, não 
quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, 
fizeram duro como diamante o seu coração, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos 
Exércitos enviara pelo seu Espírito... Assim, pois, a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém 
passava por ela, nem voltava; porquanto fizeram da terra desejada uma desolação” (Zacarias 7:11-14). 

Por outro lado, ali também se vê que Deus sempre manteve acesa a esperança de que salvaria o seu 
povo e a terra a ele prometida. Do profeta Zacarias ouviu-se o que foi dito pelo Senhor dos Exércitos: “Ainda 
nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa 
da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim 
diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo...” (Zacarias 8:4-7). Daí a importância da fé em 
Deus para crer que seja possível isto um dia acontecer, tendo em vista os rumos que toma a humanidade, nada 
parecido com esta paz e tranqüilidade. Mas se Ele realmente é o Senhor Deus, certamente cumprirá as suas 
promessas e fará acontecer o que disse. Até agora, para quem consegue enxergar um pouco neste lusco-fusco 
do tempo, percebe-se que, como um relógio, tudo ocorre conforme a Sua palavra. 

Ezequiel profetizou assim, falando do povo que o Senhor traria de vota para si: “... eu santificarei o meu 
grande nome que foi profanado entre as nações... Pois vos tirarei dentre as nações... Então aspergirei 
água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias... Também vos darei um 
coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos 
darei um coração de carne. Ainda, porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis em meus 
estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos 
pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o Vosso Deus” (Ezequiel 36:23-28). 

Então, o que nós estamos vendo é isto que o profeta disse: a água pura, limpa, como sendo a salvação 
do homem. Ela fará tudo o que acima foi dito: novo coração, novo espírito, nova maneira de pensar, nova vida, e 
o que é mais importante, o que também o amigo leito deve ter observado, o Espírito de Deus novamente 
habitando em nós. 

Tudo isto é muito bom. No entanto, só poderá acontecer se nós crermos que Jesus Cristo é o Senhor e 
fizermos o que Ele nos manda. Esta obediência demonstrará o nosso arrependimento e disposição em aceitá-lo 
outra vez como Senhor nosso, porquanto a água limpa com a qual seremos purificados de todas as nossas 
iniqüidades é a sua doutrina, sua palavra: “... aquele que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá 
sede; pelo contrário, a água que Eu lhe der se fará nele uma fonte...” (João 4:14). Assim, em tudo seremos 
uma imitação de Cristo. 

Finalmente, vem aquilo que nós tememos que aconteça: a incredulidade e a dureza de coração: “... Hoje, 
se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações” (Hebreus 4:7). Será que tudo tem que acontecer 
primeiro, para que creiamos que Deus esteve no meio de nós em carne? “Assim diz o Senhor Deus: no dia em 
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que eu vos purificar de todas as vossas iniqüidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e 

sejam edificados os lugares devastados... E dirão: Esta terra que estava assolada tem se tornado como 
Jardim do Éden; ... Então as nações que ficarem de resto em redor de vós saberão que eu, o Senhor, 
tenho reedificado... e saberão que eu sou o Senhor” (Ezequiel 36: 33-38). 

CCoommoo  nnooss  ddiiaass  ddee  NNooéé  
““......OO  ddiiaa  ddoo  SSeennhhoorr  vviirráá  ccoommoo  vveemm  oo  llaaddrrããoo  ddee  nnooiittee;;......””  

(1 Tessalonicenses 5:2)  
 
  “Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, respondeu-lhes: o 
Reino de Deus não vem com aparência exterior; nem dirão: hei-lo aqui! Ou hei-lo ali! Pois o reino de Deus 
está dentro de vós” (Lucas 17:20-21). É sempre importante, para quem tem interesse pela verdade, observar 
com mais profundidade as colocações feitas por Jesus Cristo em seus ensinamentos, as quais foram 
transmitidas por testemunhas oculares e narradas pelos conhecidos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. 
Ao analisar, por exemplo, uma delas, a que acima transcrevemos, notamos que são palavras que vão além, 
muito além do que normalmente admitimos significar.  

Ao dizer que o Reino de Deus não poderia ser detectado pela aparência exterior, Jesus admitiu a 
existência de um outro Reino, daquele que tem aparência, do que pode ser visto com os olhos naturais, e cuja 
realidade é outra, completamente diferente, visto que apenas disfarça o seu verdadeiro objetivo. O Reino de 
Deus, ao contrário, busca o esclarecimento e o conhecimento da verdade, e não tem aparência exterior. Jesus 
chamou muito a nossa atenção para o fato de um cego ser guiado por outro. Segundo Ele, ambos cairiam no 
barranco. Assim, se o Reino de Deus não pode ser percebido visualmente, torna-se em vão procurá-lo aqui ou 
ali, ainda mais quando não se sabe o que ele realmente significa: “...ora, se um cego guiar outro cego, ambos 
cairão no barranco” (Mateus 15:14). 

Certo é que, agora, quando parece existir mais de mil denominações religiosas dizendo-se cristãs, e 
outras tantas não religiosas, mas que também cooperam com o poder das trevas (Colossenses 1:13), mais do 
que nunca se faz necessária a humildade para admitir o estado de coisas em que vivemos e pedir a Deus que 
nos permita ver em meio a tanta confusão. Para isto, um pouco de modéstia não nos fará mal, pois aquele que 
se julga enxergar muito é mais provável que seja cego. O próprio Jesus censurou os fariseus que foram tomados 
de espanto quando o Senhor deixou transparecer que, no entendimento, eles eram cegos. A doutrina dos 
fariseus, que por sinal ainda existe, tem esta característica, a de não necessitar de quem lhe abra os olhos: 
“Disse-lhes Jesus: se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas como agora dizeis: Vemos, por isso, o 
vosso pecado permanece.” (João 9:41) . 

Este ponto de vista Dele, de que o Reino de Deus não vem com aparência exterior, ajuda a esclarecer a 
passagem do Livro de Gênesis, onde o homem, enganado pela serpente, perdeu a convivência com Deus e, 
como tudo indica, inicia um outro tipo de vida, tendo que decidir, por si só, sobre cada situação que diante dele 
se apresentasse, como a seguir se observa: “Porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, 
vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que 
aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para se dar entendimento, 
tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de 
ambos e conheceram que estavam nus; pelo que, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E, 
ouvindo a voz do Senhor Deus... esconderam-se o homem e a mulher da presença do Senhor Deus...” 
(Gênesis 3:5-8). 

É fácil observar que o engano causado pela serpente fez com que eles tivessem seus olhos abertos para 
o natural quando perceberam seus corpos nus e sentiram, como resultado deste acontecimento, a necessidade 
de uma reação imediata: a de se vestirem para não se apresentarem nus, pois consideraram aquilo um mal.  

Todavia, pela mesma razão, perderam a visão do mundo espiritual, estavam cegos, não mais viram a 
Deus, apenas ouviram a sua voz. Resultou daí, mais uma vez, a necessidade de tomarem alguma atitude: 
optaram por se esconder. Com este procedimento, o homem inaugurou um outro mundo, o mundo dos 
espiritualmente cegos, onde Deus, agora invisível, foi ficando cada vez mais distante, até chegar ao que se tem 
nos dias de hoje, onde o homem, de um modo geral, sequer é capaz de ouvir a voz de Deus. 

Ainda, ao dizer que o seu Reino não era o deste mundo (João 18:36), não estaria o Senhor Jesus se 
referindo àquele Reino visível, inaugurado pelo homem? Assim, com a afirmação de Cristo, concluímos que o 
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domínio da Terra realmente não pertence a Deus, mas sim ao próprio homem, sob a eficácia de Satanás. Daí 
a preocupação de Deus quanto ao homem ter vida eterna sem passar pela espada (Palavra de Deus): “Então, 
disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, 
não suceda que estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O 
Senhor Deus, pois, o lançou fora do Jardim do Éden para lavrar a Terra de que fora tomado. E havendo 
lançado fora o homem pôs ao oriente do Jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se 
volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida” (Gênesis 3:22-24). 

Aquilo que parece ser apenas uma história infantil, nos traz uma mensagem extremamente importante: a 
de que o homem anda em seus próprios caminhos e nem sempre faz a vontade de Deus. A reação imediata do 
homem foi coser folhas de figueira e fazer seus aventais. No entanto, se tivessem consultado a Deus, teriam feito 
túnicas e não aventais, e usado a pele de animais, ao invés de folhas. A verdade é que cada acontecimento, por 
mais simples que seja, passou exigir do homem uma atitude; ou ele acerta ou erra, como aconteceu com Adão e 
Eva. 

Tudo isto, eu creio, é apenas uma forma de Deus nos ajudar e mostrar a necessidade que temos de 
acatar o seu conselho, pois que, sendo Ele o arquiteto do universo, pode visualizar o que nós não vamos 
conseguir sem a sua ajuda. Acaso, não faz o homem parte do projeto de Deus? 

Se tivermos consciência de que estamos sendo disputados, de um lado por Deus, que deseja a nossa 
salvação, por outro, pelo Diabo, nosso adversário, que quer a nossa ruína, tenho por certo que o fato de 
estarmos bem informados a respeito da verdade irá nos favorecer bastante. Aliás, a falta de conhecimento de 
Deus leva o povo à perdição, como o Senhor disse através do profeta Oséias: “O meu povo está sendo 
destruído porque lhe falta o conhecimento” (Oséias 4:6). 

Como nós já vimos anteriormente, com o advento do mundo atual, do Reino que não é de Deus, a todo 
momento surge uma questão nova para ser resolvida; e o desconhecimento de Deus nos arrasta à prática da 
nossa própria justiça. E esta, considerada por Deus como um trapo de imundície, piora ainda mais a nossa 
situação: “... mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo de imundície; 
e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento nos arrebatam.” (Isaías 64:6). Só 
como exemplo, cito a ciência que trata da produção, distribuição e consumo de bens materiais, a economia. Do 
ponto de vista de Deus, basta apenas o necessário para nossa alimentação e vestuário. “Mas os que querem 
se tornar ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais 
submergem o homem na ruína e na perdição” (I Timóteo 6:9).  

Assim é o que Deus pensa, e não o mundo. O mundo consegue enganar e dizer que não é esta a vontade 
de Deus. Em conseqüência, tudo o que se produz ainda é pouco para o consumo exagerado e desordenado da 
humanidade. Esta produção gananciosa e maldosa, com suas ofertas enganosas perturba a sociedade que não 
percebe ser escrava de um sistema econômico maligno e diabólico. Que mais dizer para mostrar a diferença 
entre a luz e as trevas; entre o Reino de Deus e o Reino do Mundo? Assim como o dia está para a noite, é a 
diferença entre a opinião de Deus e a nossa: “Por isso vos digo: Não estejais ansiosos quanto à vossa vida 
pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo 
mais do que o vestuário?” (Mateus 6:25). É certo que não acatamos a sua idéia! 

Há algum tempo, com muito pouco se vivia. Parece até que o dinheiro não era tão necessário assim. 
Apenas algumas cidades possuíam estabelecimentos bancários. Hoje o corre-corre por dinheiro tornou-se uma 
loucura e a justificativa é de que quem assim não proceder também não consegue viver. É verdade! Realmente 
não se vive mais com pouco dinheiro. O que aconteceu? Para mim só existe uma explicação: simplesmente não 
acreditamos no que Jesus Cristo disse e mais uma vez estamos sendo enganados pela serpente. E agora? Sob 
o rótulo do prazer e da satisfação de viver, somos envolvidos em tantos problemas que a solução deles só será 
possível com a intervenção divina. A nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal não está sendo 
suficiente para impedir que os valores se invertam e a moral se degenere. 

Sem avaliar os prejuízos e as conseqüências decorrentes, tudo tem sido feito para que a mulher deixe a 
sua função doméstica e vá exercer uma atividade fora do lar. Não se sabe, porém, quem irá substituí-la na 
criação dos filhos e na condução da sua casa. Isto sem dizer do risco que corre o seu casamento. Esta 
providência, com certeza, não partiu do Reino de Deus e sim, trata-se de mais uma iniciativa encontrada pelo 
homem para a solução de mais uma de suas questões (a financeira), o que, na realidade, contrasta com a 
opinião de Deus: “...ensinem as mulheres novas a amarem os seus maridos e filhos, a serem moderadas, 
castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não 
seja blasfemada” (Tito 2:4-5).  
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  Vejam só que diferença! Vejam só o que, principalmente, a televisão nos traz através de suas 

mensagens, visivelmente contrárias à doutrina de Cristo! Vejam o alto preço que estamos pagando por não 
aceitarmos a palavra de Deus! 

Após tudo o que falamos, vamos à realidade dos dias em que vivemos, e se possível, relacionando-a com 
os dias de Noé, quando o grande destaque, creio eu, foram a corrupção do homem e a violência. “A terra , 
porém, estava corrompida diante da face de Deus; e encheu a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis 
que estava corrompida; porque toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse 
Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante minha face; porque a terra está cheia de violência...” 
(Gênesis 6:11-13). 

Isto nos leva a crer, principalmente, que a corrupção do homem e a violência são sinais que não poderão 
ser desprezados como prenúncio da volta de Cristo e o conseqüente aparecimento do Reino de Deus. Quando 
se fala de corrupção, logo nos vem em mente a corrupção política, mas não é só isto. Trata-se de algo que 
perdeu a sua originalidade: de um leite que se tornou coalhada, por exemplo. Ao que aqui está se referindo é ao 
sentido mais amplo da palavra, apontando, quero crer, para a perversão da espécie, quando ela atinge o seu pior 
estado. Não seria exagero admitir que o homem deixou de ser o original, criado por Deus, para se tornar um 
demônio em potencial.  

Faz sentido o que afirmamos porque quem se alimentar da árvore da vida, tornar-se-á um com ela 
(natureza divina). Porém, aquele que se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal vai, 
conseqüentemente, também tornar-se um com ela (adquirir a sua natureza). Quanto a isto, creio eu, logo não 
terá mais sentido a manutenção do velho homem sobre a Terra, como foi nos dias de Noé. 

No que tange à violência, é apenas uma conseqüência da corrupção do homem. Ela cresce na mesma 
proporção. Caim matou Abel, foi o primeiro ato de violência. Pelos seus frutos serão conhecidas as árvores boas 
e más; os filhos do Reino de Deus e os filhos do Reino do Mundo. O Reino estará dentro de cada um de nós. O 
que fazer, se os filhos de Deus, escolhidos para serem luz para o mundo, estão se tornando cada vez em menor 
número e, em conseqüência, a luz está diminuindo e as trevas (os cegos) tomam conta? Só espero que, neste 
aspecto, os nossos dias possam superar os dias de Noé, quando apenas oito pessoas estavam na arca, ou seja, 
em Cristo, guardando os seus mandamentos.  
 
 

NO MÍNIMO CURIOSO! 

 
* Deus é Espírito, e nós também somos, só que vivendo os dias da nossa carne. “... ora, o Senhor é Espírito...” 
(II Coríntios 3:17). “... no tempo que ainda vos resta na carne...” (I Pedro 4:2). 
 
* A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isto, em outras palavras, é dizer 
que também Ele, em certo tempo, viveu os dias da sua carne, como nós: “... nos dias da sua carne, tendo 
oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte...” (Hebreus 
5:7). 
 
* A palavra Messias refere-se a uma pessoa, a quem se aguarda ansiosamente; de quem também se espera 
realizar uma reforma social: “... Senhor, é neste tempo que restauras o reino de Israel? (Atos 1:6). 
 
* O significado da palavra senhor, diz-se de quem tem domínio e autoridade sobre si mesmo, sobre certas 
pessoas ou coisas. É o senhor, dono, patrão, chefe, enfim, alguém que exerce influência, poder, dominação. 
Jesus Cristo é o Senhor dos Cristãos, do céu e da Terra: “E porque me chamais: Senhor, Senhor e não fazeis 
o que eu vos digo?” (Lucas 6:46). 
 
* Só existe um lugar onde, realmente, o nosso tesouro está seguro, o céu. A nossa segurança, nesta vida, é 
muito relativa. Ninguém pode prever a hora que os fatos acontecem. O homem, por mais forte e poderoso que 
seja, não é senhor de nada: “Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e 
onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem 
consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará 
também o vosso coração” (Mateus 6:19-21). 
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INFORMATIVO VEREDA: Ano 01 - número 04 - Goiânia, julho de2000. 
 
 

QUANDO VIRÁ O REINO DE DEUS? 
 

  A impressão que se tem e o comentário que se ouve é que Deus reina sobre a Terra. É comum a Ele 
atribuir a responsabilidade por tudo o que acontece, até mesmo por algumas barbaridades. Enquanto uns 
choram amargamente a derrota, a perda e o infortúnio, outros comemoram com felicidade que, quase sempre, foi 
conquistada em cima de dores, lágrimas e infelicidade de outros. 

Contudo, mesmo assim costuma-se atribuir a Deus a ajuda, a parceria sem a qual, entende-se, não se 
alcançariam tais objetivos, por mais esdrúxulo que sejam. Seria este reino, o Reino de Deus? 

Observando as Escrituras Sagradas, três pontos importantes, dentre muitos, nos chamam bastante a 
atenção para este assunto: 

O primeiro quando Jesus disse claramente: “se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus 
servos para que eu não fosse entregue aos judeus; entretanto, o meu reino não é daqui” (João 8:36).  

O segundo quando Ele nos estimula a buscar o Reino de Deus e a sua justiça, deixando bem claro que 
essas duas coisas não aconteciam por aqui: nem Deus reinava, nem se praticava sua justiça. . “...buscai 
primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas...” (Mateus 6:33) 
  O terceiro está enfocado no Apocalipse, capítulo 19. Ali, nos dá a entender perfeitamente, que um dia, o 
Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reinará. “E ouvi como que uma voz de uma grande multidão, e como 
a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Todo-
Poderoso reina” (Apocalipse 19:6); 

Assim, estamos certos de que o Senhor Jesus Cristo é o rei da Terra. Todavia, enquanto edifica a sua 
igreja, espera que todos os homens cheguem ao arrependimento (II Pedro 3:9), e o que, não acontecendo, pela 
dureza de coração, ou pela falta de conhecimento de Deus, acaba criando uma situação onde a opção pelo 
pecado vai aumentando proporcionalmente ao crescimento da população em todo o mundo: “...a luz veio ao 
mundo e os homens amaram mais as trevas...” (João 3:19). 

A realidade então, é que o reino de Deus por enquanto, abrange apenas as pessoas que tendo ouvido o 
Evangelho e nele crido, converteram-se ao Senhor Jesus Cristo, tornando-se seus seguidores. Enquanto isto, os 
demais continuam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos (Efésios 3:2), alheios á orientação de Deus e 
sob a influência maligna de Satanás. Paulo, segundo as Escrituras, foi enviado por Deus e com a missão 
específica de abrir os nossos olhos neste sentido: “...para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam as 
trevas á luz, e do poder de Satanás a Deus...” (Atos 26:18). Também, a nossa conclusão é que não se pode 
atribuir a Deus qualquer participação nos males e nas injustiças que se cometem sobre a Terra. 
 
 
 

“...PROVAI SE O ESPÍRITO VEM DE DEUS...” 
 
  O espírito é a parte mais importante do homem. É ele que nos impulsiona a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa. Sem o espírito a carne perde por completo a razão de ser: “... o espírito é que vivifica, a carne 
para nada aproveita...” (João 6:63). O espírito sim, conserva sua existência (vida), enquanto a carne volta ao 
seu estado original: “E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego 
da vida; e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do 
Oriente, no Éden e pôs ali o homem que tinha formado” (Gênesis 2:7-8). 

Antes de prosseguirmos falando sobre o espírito e a sua importância, é necessário fazermos algumas 
observações sobre o significado da vida, o que, por sinal é bastante amplo. Sobre ela, o que normalmente se 
sabe é que se trata do tempo que decorre desde o nascimento até a morte. Mas é também período em que o 
organismo se mantém em atividade. Vida  é portanto a existência, qualquer que seja o seu estado. A vida de um 
cão, por exemplo, é de cerca de 12 anos. Já a vida intra-uterina corresponde ao tempo em que a criança vive no 
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útero de sua mãe. Mas não é só o ser humano, os animais e os vegetais que possuem vida. Há quem diga 
que viver é existir. Portanto, se existe é porque tem vida. 

Assim, se basta existir para dizer que vive, importa analisar a condição de cada tipo de vida. Quanto a 
isto, Jesus disse: “...Eu vim para que tenham vida...” (João 10:10). Desta forma, Ele não considerou a vida que 
temos e nem a nossa existência, como sendo a vida do homem criado por Ele. Talvez por isto Ele tenha dito: 
“...deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos”. (Mateus 8:22).  

Ora se a vida nos foi dada quando fomos criados, porque Jesus viria, com tanto sacrifício, nos oferecer 
vida? Recorremos mais uma vez ao livro de Gênesis buscando explicação e entendimento para os mistérios que 
envolvem a vida do homem. A nossa esperança é desvendá-los mediante a fé nas Escrituras Sagradas. 

Como vimos, a Bíblia nos diz que Deus formou o homem do pó da terra, e posteriormente, soprou-lhe nas 
narinas o fôlego da vida, que o tornou alma vivente. Antes do sopro o que existia era apenas um corpo, e este, 
feito de barro. Evidentemente, a sua existência, a sua vida, nunca poderia produzir os mesmos efeitos que Deus 
esperava do homem que arquitetara, pois que, na Sua criação, o homem haveria de desempenhar uma função 
muito além daquela exercida pela matéria (barro). Aqui já podemos avaliar a importância daquilo que Deus 
soprou dentro do homem. 

Ninguém sabe explicar ao certo o mistério que significa este sopro de Deus no homem para que ele 
existisse. Mas sobre o que se tem conhecimento é suficiente para entender que através deste sopro, principiou-
se a vida humana. Então, a existência do homem se deu não quando ele foi criado do pó da terra, e sim a partir 
do momento em que o “barro” recebeu o “sopro”, uma vez que assim teve início a sua atividade, a sua vida 
propriamente dita. 

Agora, como vimos há pouco, a vida de alguma coisa está relacionada com a sua utilidade e atividade. 
Depois que a criança nasce, naturalmente sua vida deixou de ser intra-uterina. Também poderemos conservar 
um automóvel cujo motor não funciona mais, para ser usado em diversas situações, menos em alguma coisa que 
exija a sua locomoção por seus próprios meios, embora seja este o fim para o qual ele foi construído. 

Assim, com este entendimento, muitas coisas sobre o Evangelho poderão ser esclarecidas, facilitando a 
sua leitura e compreensão. Não seria o fato de ter se desviado o homem por completo do objetivo para o qual ele 
foi criado, a razão de Jesus tê-lo considerado morto? Não teria a vida que o homem vive hoje deixado de ser útil 
ao seu Criador? Não seria esta a razão de Jesus ter dito a Nicodemos que ele teria que nascer de novo? E, 
ainda, amigo leitor, você manteria em sua propriedade alguém que fizesse tudo contrário á sua vontade? 

A verdade é que, conforme as Escrituras Sagradas, o fôlego da vida soprado por Deus no homem, refere-
se ao espírito que Deus lhe deu, á sua vida. Tudo certamente teria ido muito bem não fosse a sua corrupção ao 
se alimentar da árvore da qual lhe foi dito que não comesse. Foi em conseqüência disto que entrou no homem 
um outro tipo de espírito, modificando a sua maneira de viver. A vida (espírito) inicial do homem foi alterada por 
uma outra vida, também espírito. 

Para explicar melhor imagine uma vasilha d’ água limpa, transparente, recebendo uma porção de um 
outro liquido ou coisa que a tornasse suja ou impura. Foi assim que o pecado (espírito) entrou no homem e o 
corrompeu. Este fato ocorreu no momento do diálogo que houve entre ele e a serpente. O homem se alimentou 
das palavras que ouviu. Daí por diante cada pessoa ao dar crédito a uma outra corrompida, se corrompia 
também, até que todos foram contaminados: “Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens por isso todos pecaram” 
(Romanos 5:12). 

Desta forma, o espírito do homem (sua vida) foi sofrendo influência, sofrendo influência, até que se tornou 
totalmente resistente a Deus, e Dele se constituiu inimigo. Com isto, Deus chegou a pensar em eliminar toda a 
carne, pois o espírito do homem que nela estava não lhe era sujeito. 

O governo de Deus sobre o homem deixou de existir. Outro espírito tomou o seu lugar a esse o homem 
passou a obedecer, mesmo involuntariamente, e isto perdura até nos dias de hoje. 

Muita coisa foi feita por Deus para recuperar a raça humana. O Antigo Testamento relata o envolvimento 
de muitas vidas neste sentido. Sobre isto não é possível nenhum comentário agora, nos faltaria tempo e espaço. 
Todavia não poderíamos deixar de citar algumas das inúmeras palavras ditas por Jesus Cristo, homem que 
desceu do céu, exatamente de onde o homem foi lançado fora, para nos salvar prometendo-nos uma nova vida 
em lugar da que vivemos hoje: “...quem perder a sua vida por amor de mim ganhá-la-á...” (Mateus 10:39). Em 
outras palavras, ao homem está sendo dada a última oportunidade de voltar a ter comunhão com Deus: “Quem 
crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado...” (João 3:18).  

Por ocasião do dilúvio restaram algumas vidas (espíritos encarnados), coisa que não deve se repetir pelo 
menos nesta carne,quando da implantação definitiva do Reino de Deus: “carne e sangue não podem herdar o 
Reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério na verdade nem 



 17 
todos dormiremos, mas todos seremos transformados...” ( I Coríntios 15:50-51); “... e limpará a sua eira, 

e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará” (Mateus 3:12).  
Jesus Cristo veio em carne salvar o que estava perdido. Isto deixa bem claro o seu grande interesse e 

amor por sua criação. Se a nossa perdição foi porque nos alimentamos de uma árvore que nos tornou inúteis em 
relação a Deus, a nossa salvação será comer do pão que desceu do céu: “...assim, quem de mim se alimenta 
também por mim viverá...” (João 6:57). O fruto bom é que fará a diferença. Só será útil a Deus o homem cuja 
vida lhe for agradável: “Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para 
nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens” (Mateus 5:13). 

Esperamos, finalmente, que esta matéria possa ajudar a quem a ela tenha acesso, despertando a igreja 
que realmente for cristã para o cuidado, que por sinal é urgente, com as doutrinas que, embora tenham o rótulo 
cristão, o seu conteúdo é maligno e diabólico. Enquanto durar os hipócritas haverá hipocrisia. Este fermento tem 
tradição, cuidado!  
 
 
 

QUEM É O SENHOR? 
 

A razão que nos faz insistir com a mesma pergunta: Quem é o Senhor?, é porque estamos convencidos 
da ingratidão que se comete contra Deus e, ao mesmo tempo, assustados com o comportamento do homem. Os 
acontecimentos por si só revelam a maneira estranha como as coisas estão sendo conduzidas, as quais se 
distanciam cada vez mais dos princípios que poderíamos considerar como sendo justos e humanos. Nos últimos 
anos então, este fato tem se agravado bastante. A humanidade parece caminhar para onde nunca imaginou 
chegar. Com isto, esperamos acordar o maior número possível de pessoas, abrindo-lhes os olhos. 

A conduta do homem, nosso contemporâneo, não condiz com a de um ser que pensa, raciocina e que 
deveria estar ligado um ao outro por um sentimento fraterno, se considerarmos a crença popular de que “ todo 
homem é filho de Deus”. Também, a suposta evolução da humanidade não seria uma verdade, diante do 
comportamento relevado pelo homem, pois que tal comportamento demonstra exatamente o contrário. A 
prudência, o bom senso, a justiça, a equidade deram lugar á violência, á delinqüência e ás barbaridades que o 
“homem evoluído” comete. 

O procedimento do homem está mais para quem não acredita ou não reconhece a existência de Deus, do 
que para quem o tem como Pai e Senhor. Assim, o homem parece confessar a sua incredulidade e ignorância 
em relação a Deus. Não sabe quem Ele é, o que Ele pensa e muito menos o que Ele determina. Pelo contrário, 
age como quem não deve a Deus qualquer satisfação de seus atos. Tudo isto não é muito estranho e não 
merece a nossa reflexão? 

Se assim também você pensa, façamos algumas perguntas para que sobre elas possamos refletir. Quem 
realmente tem exercido o governo sobre os habitantes da Terra? Quem é Deus? Quem é nosso pai? A quem nós 
devemos obediência? Quem é o Senhor, o dono de tudo que existe? Seria Deus uma energia? Uma coisa 
estranha e assustadora? Algo completamente diferente de nós? Com quatro pernas, duas cabeças, olho gigante 
no meio da testa, falando coisas incompreensíveis e absurdas? 

Como respostas, não queremos usar a nossa opinião pessoal e sim as Escrituras Sagradas, a Bíblia, até 
mesmo porque a consideramos um livro que merece todo respeito, pelas pessoas envolvidas em sua produção e 
porque não dizer, pela veracidade e clareza de suas informações. O apóstolo Paulo, cidadão romano, profundo 
conhecedor e estudioso da lei judaica, criado aos pés de Gamaliel, por cuja cultura e inteligência se tinha o maior 
respeito, disse o seguinte: “Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que divindade seja 
semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem” (Atos 17:29). 
Paulo quis assim dizer que somos geração de Deus não é possível existir entre Ele e nós uma brutal diferença. 
Pelo contrário, geração constitui-se no ato de um ser produzir outro da mesma espécie. Ora, se Deus nos criou á 
sua imagem é semelhança, é mais provável que Ele não seja simplesmente uma energia como muitos querem 
admitir; e sim que tenha também, como nós, o seu corpo, a sua mente, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua 
justiça, sentimentos e assim por diante. Como nós, certamente Ele é. 

É bem verdade que Deus não é homem e o homem não é Deus. Todavia, a Bíblia deixa bem claro que o 
seu propósito é que o homem chegue-se o mais próximo da Natureza Divina. Na sua criação, tudo indica que 
esta espécie (homem) tenha um lugar muito especial. A vontade de Deus é que todos os homens fossem seus 
filhos (João 1:12). O homem sendo como é, seria um ser ainda em formação, podendo, inclusive, chegar à 
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perfeição (Efésios 4:13; Mateus 5:48). Na pessoa de Cristo, Ele (Deus), teria vindo a nós para que nós 
também pudéssemos ir a Ele: “ Saí do Pai, e vim ao mundo; outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai” 
(João 16:28). Assim, foi Ele o primeiro homem realmente filho de Deus, para que os demais homens, também, 
seguissem o mesmo caminho. 

Não teria Paulo chegado a esta conclusão, quando afirma, pelo texto do capítulo 17 do livro dos 
Apóstolos, o seguinte: “Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles; e por três sábados discutiu 
com eles sobre as Escrituras Sagradas, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo 
padecesse e ressuscitasse dentre os mortos; e este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo” (2-3). 
Com a morte e ressurreição de Cristo estava inaugurado o caminho da imortalidade. Aos filhos de Deus estava 
sendo garantida a vida eterna. A ressurreição tornou-se a grande oportunidade do homem voltar a viver a 
verdadeira vida, novamente com Deus, como está escrito: “Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, 
mas também nos ressuscitará a nós...” (I Coríntios 6:14).  

Ainda, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo não deixa qualquer dúvida quanto á sua convicção de 
que o Cristo que ele conhecia e anunciava era o mesmo Deus, ainda desconhecido para muitos, ao dizer, 
quando passava por Atenas, as seguintes palavras: “Varões atenienses, em tudo vejo que sois 
excepcionalmente religiosos; porque, passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei 
também um altar em que estava escrito: AO DEUS DESCONHECIDO. Esse, pois, que vos honrais sem 
conhecer, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele o Senhor do 
céu e da Terra...” (Atos 22:24). 

Imperioso é concluir que a lastimável condição em que a humanidade se encontra hoje, nada mais é do 
que o agravamento da situação já constatada há aproximadamente vinte séculos atrás; ou seja, que Deus 
continua sendo um DESCONHECIDO para a grande maioria dos habitantes da Terra, e esta grande maioria, 
excepcionalmente religiosa. O discurso no Areópago permanece tão atual quanto no dia em que foi proferido. 

Assim, a rejeição da doutrina de Cristo, além de ser uma patente demonstração de que a humanidade 
não se interessou pelo caminho inaugurado por Ele, como invalida o sacrifício que Deus fez para estar entre nós. 
Além disso, tem sido a causa da nossa autodestruição, como disse o profeta “...na Terra não há conhecimento 
de Deus. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar e o furtar, e o adulterar, há violência e 
homicídios sobre homicídios. Por isso toda a Terra se lamenta. E tudo o que nela mora desfalece, 
juntamente com os animais do campo e com as aves do céu; e até os peixes desfalecem. O meu povo 
está sendo destruído... o espírito de luxúria os enganou, e eles, prostituindo-se abandonaram o seu 
Deus” (Oséias 4: 1,2,6,12).  

O assunto, que reputamos de suma importância, não pode ainda ser dado por concluído. No entanto, aos 
poucos, queremos que o amigo leitor pense também na gravidade da conjuntura em que nos encontramos e 
comece a invocar o nome do Senhor: “E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será 
salvo” (Atos 2:21). É bom reconhecer que em nenhum outro nome há salvação. E peçamos com urgência a 
vinda do Reino de Deus, porque o alarmante estado de coisas, segundo as Escrituras Sagradas, não tem 
retorno, enquanto Ele não reinar: “Pois convém que Ele reine até que haja posto a todos os inimigos 
debaixo dos seus pés” (I Coríntios 15:25): “... Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu 
Cristo, e ele reinará para todo o sempre.” (Apocalipse 11:15). Isto é o que desejamos que aconteça o mais 
rápido possível.  
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INFORMATIVO VEREDA: Ano 01 - número 05 - Goiânia, setembro de 2000. 
 
 

SOFRENDO DORES DE PARTO! 
 

Ao longo desses dois mim anos Deus tem cumprido a sua promessa, tocando as trombetas, as quais são 
sinais para a igreja (seu povo). Alguma providência importante Ele toma quando isto acontece: “Tocai a 
trombeta em Sião e daí voz de rebate no meu santo monte...” (Joel 2:1). A palavra rebate significa: “ataque 
imprevisto”, “combate ligeiro”, “sinal de que alguma coisa está acontecendo e ameaçando” (neste caso o povo de 
Deus). É um alarme, um brado às armas. 

No decorrer da vida da igreja, isto parece ter acontecido em espaços bem defasados. Doravante, porém, 
isto não mais deve acontecer, tendo em vista a proximidade do Dia do Senhor. A trombeta parece tocar e não 
parar. Estaria já a igreja nos fazendo lembrar as dores daquela que está na iminência de dar à luz? As dores de 
parto se caracterizam, principalmente, pela intensidade e diminuição do espaço de tempo entre uma e outra 
contração. Este processo tem seqüência até quando a mulher não mais suportar e grita, mas seu grito só 
encontra alívio com o nascimento do filho. 

De igual modo a glória da igreja será guardar o testemunho de Jesus, até que o Senhor venha. No 
entanto, haverá um instante em que nossas forças se esgotarão e a exemplo do que ocorre com a mulher, nada 
mais poderia aliviar, senão a vinda de Cristo. Ele está sendo formado em nós, gerado na igreja e um dia terá que 
nascer: “Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma 
coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo para 
dar a luz” (apocalipse 12:1-2). 

Existem alguns detalhes importantíssimos a serem observados, tais como: “...uma mulher vestida do 
sol...”. Estamos diante de uma descrição fantástica! Estamos vendo a igreja que tanto almejamos! A mulher 
vestida do sol, sem dúvida, é um indicativo de glória. 

“...a lua debaixo dos pés...”. É certo que está mulher terá a lua debaixo dos pés. A lua creio eu, é 
aquele luzeiro cuja luz só tem influência na noite, simbolizando o governo das trevas. Aos nossos olhos, numa 
proporção descrente, temos o sol, a lua e as estrelas, simbolizando, respectivamente: Cristo (o sol da justiça); o 
príncipe deste mundo (lua); e finalmente, os cristãos (estrelas), de quem Deus espera que brilhe a sua luz, 
embora haja trevas. 

“...uma coroa de doze estrelas...”. A mulher (igreja) trará consigo e não esconderá de ninguém o 
testemunho dos apóstolos de Cristo. O Evangelho de Jesus, Sua Doutrina. Esta coroa na cabeça revela dois 
aspectos importantes a saber: a mulher lançou fora a hipocrisia e não se envergonha mais da doutrina de Cristo. 

“...achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz...”. Acredito 
nada ter a acrescentar. Uma vez convertidos os nossos corações de nossos pais (apóstolos) e tendo a lua 
debaixo de nossos pés, nada mais iremos desejar, senão a Jesus e, a uma só voz diremos: Vem Senhor! Vem 
porque não suportamos mais viver longe de ti! Vem porque nada mais poderá aliviar as nossas dores, senão a 
tua vinda: “Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, 
e vós estareis tristes; mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher quando está para dar à luz, 
sente tristeza, porque é chegada a sua hora; mas, depois de ter dado a luz a criança, já não se lembra da 
aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, 
tendes tristeza; mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, ninguém vo-la 
tirará” (João 16:20-22).  

 
 
“Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, de uma fé 

não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas... Milites por elas boa milícia; 
conservando a fé e uma boa consciência, a qual, alguns havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé.” 
(I Timóteo 1:5,6 e 18,19). 
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A LUZ VEIO AO MUNDO 
 
 
 

Acreditamos que praticamente todos aqueles que habitam a Terra têm conhecimento da vinda, da vida e 
da doutrina pregada pelo homem, filho do carpinteiro, o nazareno chamado Jesus e que, a partir dEle, deu início 
a um novo tempo, exceção feita talvez de algumas regiões, pelas dificuldades ainda não superadas. Certo é que, 
constantemente, estamos ouvindo declarações por parte das autoridades que confirmam o que acabamos de 
dizer. Os meios de comunicações existentes no mundo de hoje por si só garante esta nossa expectativa.  

O Espírito Santo, através de Paulo, disse que não importaria a forma pela qual Cristo seria pregado, ma 
sim que Ele fosse pregado: “Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros o 

fazem de boa mente; Mas que importa Contando que, de toda maneira, ou por pretexto ou de verdade, 
Cristo seja anunciado...” (Filipenses 1:15,18).  É um aspecto muito importante a ser considerado. Cristo, de 
alguma maneira está sendo anunciado. Se bem ou mal, não sei. Se é levado em consideração, se praticado, se 
negado, não nos cabe nenhum julgamento. Entretanto, é importante uma averiguação minuciosa ao receber o 
convite para segui-lo; deve-se discernir bem a sua voz, sob pena de tomar um caminho cujo fim é a perdição: 
“...porque nem todos os que são de Israel são israelitas; nem por serem descendência de Abraão são 
todos seus filhos; mas: em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são filhos da carne que 
são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência.” (Romanos 9:7). 

Queremos chamar sua atenção para o versículo 3:19 do livro de João: “E o julgamento é este: A luz 
veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque suas obras eram más”. Nele temos 
a afirmação categórica, e porque não dizer profética, da luz ter vindo ao mundo, porém, não ter sido bem 

recebida. Teria isto ocorrido somente naquele tempo ou esta afirmativa vem se tornando cada dia mais evidente 
A luz seria Cristo somente no aspecto físico, ou a referência visa a sua doutrina, sua capacidade toda especial de 

analisar as Escrituras Sagradas existentes até então Ou ainda: não seria sua doutrina um conhecimento, uma 
sabedoria, uma filosofia de vida, enfim, virtudes que estão ligadas a um senso de justiça reputado como sendo 

Divino 
Partindo desta premissa, não temos nenhuma dificuldade em afirmar: a luz, a que se referem as 

Escrituras Sagradas, trata-se do Evangelho de Jesus Cristo, mais precisamente, de sua doutrina. Se 
considerarmos ser a palavra doutrina a expressão de um conjunto de princípios que servem de fundamento a um 
sistema filosófico, entendemos que um indivíduo para se dizer Cristão teria que praticar seus ensinamentos, ou 
em última análise, estar buscando o seu conhecimento. O que não podemos entender e muito menos admitir é 
que alguém, dizendo-se cristão, não pratique, não conheça, ou que, tendo conhecimento, nega sua eficácia. 

Sendo luz a doutrina de Cristo, o que então iríamos chamar de trevas “Por meio dos teus preceitos 
consigo entendimento; por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua 
palavra e luz para os meus caminhos” (Salmos 119:104-105). Não é difícil observar que Deus chama de luz à 
doutrina de Cristo e de trevas tudo aquilo que se manifesta contrário a ela. Luz e trevas são então duas correntes 
de comportamento, sem dúvida existentes no mundo. A primeira representa a opinião de Deus, a sua palavra, a 
sua justiça; a Segunda caracteriza a doutrina do anticristo, seu ponto de vista, seu parecer, e porque não dizer 
também, sua justiça. 

Acontece, porém, que Deus classificou a justiça do Diabo como sendo injustiça e a chamou de “trapo de 
imundícia”, ao passo que à de Cristo intitulou “linho fino”, senão vejamos: “Mas todos nós somo como o 
imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia...” (Isaías 64:6); “...Porque o linho finíssimo 
são os atos de justiça dos santos” (Apocalipse 19:8). Sendo justiça a faculdade de proceder sempre de forma 
correta, exata, impecável e imparcial; injustiça, ao contrário, caracteriza um comportamento faccioso. Concluímos 
então que Deus designou pelo nome de luz tudo o que estivesse conforme a sua justiça e de trevas toda a 
injustiça, toda atitude contrária a ela. 
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APERFEIÇOAMENTO DOS SANTOS 
Participação da igreja 

 
 

O Reino de Deus aqui não é visível, mas ele existe. Verdadeiros apóstolos, profetas, evangelistas, 
pastores e mestres, enviados por Deus, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, estão trabalhando, cumprindo 
os seus ministérios, mesmo que não sejam apercebidos. Quando alguém perguntou a Jesus pelo Elias que havia 
de vir, Ele respondeu: “...digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram” (Mateus 17:12). 

Certamente a Escritura inspirada por Deus não deixará de se cumprir, nem o Senhor de manter na igreja 
ministérios para edificação do corpo de Cristo, ainda que muitos, infelizmente, tenham se preocupado tanto com 
o injusto e imundo que acabaram se esquecendo de aperfeiçoar seus santos e justos: “E Ele mesmo concedeu 
uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com 
vistas no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de 
Cristo, até que cheguemos a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita 
varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo” (Efésios 4:11-13). 

Estaria o nosso inimigo sabendo disto? Qual seria a providência dele em relação a essas pessoas que 
foram colocadas na igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos? Não seria perseguí-las, já que o seu 
objetivo é dificultar a edificação do corpo de Cristo? Acredito que sim. E naturalmente fará de tudo para impedir o 
trabalho da igreja neste sentido. Se a pregação da verdade, do Evangelho de Cristo, consiste no único meio 
através do qual chegaremos a unidade da fé, e por intermédio desta ao pleno conhecimento do Filho de Deus, 
nada mais lógico seria a colocação de obstáculos nesta direção, tais como: partidos, divisões, facções, 
perseguições, etc. Paulo, de perseguidor passou a cooperar com a igreja; mas, para isto, admitiu como perda 
sua própria justiça, considerando muito superior o conhecimento de Cristo, sabendo que sua pátria estava nos 
céus, de onde passou a aguardar o seu Salvador. 

Cada um de nós, eleitos, será um edifício naquela cidade, se formos edificados por construtores 
prudentes, sob o fundamento dos apóstolos e profetas: “Assim, pois não sois estrangeiros, nem forasteiros, 
antes concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos 
apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício 
bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para 
morada de Deus no Espírito” (Efésios 2:19-22). 

Quando no Livro de Mateus se diz “que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a 
principal pedra” (21:42), referindo-se a Jesus Cristo, é porque se trata da primeira pedra colocada naquela 
cidade, a pedra fundamental, pedra de lançamento. Significa também que a cidade continua sendo construída. 
Isto é bem lógico, não? 

Presenciamos no versículo 26 do capítulo 6 do livro de Josué, a revelação de tudo o que estamos falando: 
“...com a perda do primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas” . Com a 
morte de Cristo , o primogênito, o filho mais velho de Deus, foi lançada a pedra fundamental da cidade: à custa 
do mais novo será colocada a porta, o que representa a conclusão da obra. Daí em diante ninguém mais entra. 
Existe um tempo e este tempo é necessário para o término da construção. 

Deus gostaria que todos nós estivéssemos lá quando isto acontecer. Para tanto, o processo adotado 
permanece o mesmo, pois o arquiteto não mudou. Ora, se a pedra principal obteve um tratamento, passou por 
um processo especial, é evidente que as demais pedras, para fazerem parte de um mesmo corpo, tenham que 
passar pelo mesmo sistema. Se a pedra principal, uma vez aperfeiçoada, não mais ficou aqui, tendo sido levada 
para aquela cidade, aonde iria nos preparar lugar é porque as demais pedras terão o mesmo destino. 

Muitas pedras, sabemos, já se encontram lá; pedras essas que não mais são vistas aqui. Ao ficarem 
prontas, as pedras são levadas para o lugar da construção. Como poderia o autor de tudo isto arquitetar, 
planejar, praticar, e, posteriormente, mudar radicalmente seu projeto? Como estaria o corpo sendo edificado 
aqui, quando a cabeça está lá? Como admitir a cidade aqui, uma vez que a pedra fundamental se encontra lá?  

Como já dissemos, as Escrituras afirmam que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra 
principal. Observem bem: “veio a ser”. Isto nos dá a entender que somente após a ressurreição a pedra foi 
considerada por Deus, como principal. As demais pedras, tendo que seguir o mesmo caminho ficam com a 
promessa da ressurreição. A pedra principal foi provada e aprovada aqui. Morreu na esperança da ressurreição e 
realmente isto aconteceu. Seu plano obteve êxito total, para se tornar, ao mesmo tempo, exemplo e esperança 
para todos aqueles que estão sendo santificados pela fé nEle. 
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QUEM É O SENHOR? 
 
 
 
  As Escrituras Sagradas falam de um Rei que abençoou Abraão quando este retornou de uma guerra, 
dizendo: “Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criados dos Céus e da Terra!” (Gênesis 14:19). 
Quem é esse rei que apareceu ali, chamado Melquisedeque, Rei de Salém, a quem Abraão deu o dízimo de tudo 
o que havia conquistado? A seu respeito o escritor do Livro de Hebreus disse: “Porque Melquisedeque, rei de 
Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da 
matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo (sendo primeiramente, 
por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz; sem pai, 
sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao filho de 
Deus) permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era aquele, a quem até o 
patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos... Ora, sem contradição alguma, o menor é 
abençoado pelo maior” (Hebreus 7:1-4, 7).  

Pois bem! Não estaria aí o escritor afirmando aquele Melquisedeque maior que Abraão, podendo assim 
abençoá-lo? Também não teria demonstrado a sua semelhança com o Filho de Deus, dizendo, em outras 
palavras, que aquele, semelhante ao filho de Deus, era o próprio Deus, abençoando Abraão? Mais isto não 
chega a ser novidade pois que o próprio Senhor Jesus, em conversa com os judeus, não negou quem Ele era: 
“Disseram-lhe pois os Judeus: ainda não tens cinqüenta anos, e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: 
Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou” (João 8:58). 

O essencial de tudo é considerarmos a importância das Escrituras Sagradas para nós Cristãos, uma vez 
que, somente assim, encontraremos explicação para os mistérios que envolvem a nossa fé em Cristo. Foram do 
próprio Cristo as seguintes palavras: “Deus é Espírito, e é necessário que os que adoram o adorem em 
espírito e em verdade” (João 4:24). Creio eu, ser então de espírito para espírito, não com os olhos. Vejam como 
Abraão recebeu a bênção daquele homem e deu a ele o dízimo de tudo o que havia conquistado, sem conhecê-
lo, sem saber sua origem. A única explicação é a comunicação entre os espíritos de um e de outro. De um lado, 
o Espírito de Deus afirmando ter entregado nas mãos de Abraão os seus inimigos; e de outro, Abraão crendo ser 
o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da Terra, o autor de toda aquela conquista, a pessoa com quem ele 
falava. Ainda, não hesitou em receber a bênção, considerando-o maior, demonstrando plena segurança ao lhe 
dar o dízimo de tudo, prova evidente de que sabia perfeitamente o que estava fazendo. Pouco se importou em 
saber o que Melquisedeque faria daí por diante. A sua fé não estava no que ele via e sim em quem havia falado 
com ele em espírito, usando aquele corpo, ou seja, o próprio Deus. 

O ensinamento que tiramos e a conclusão a que chegamos é que Melquisedeque foi ali uma 
exteriorização, uma figura de Cristo. Também Jesus Cristo é, sem dúvida, a encarnação de Deus, a legítima 
manifestação do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da Terra. Certamente Abrão, diante do Senhor Jesus, 
jamais deixaria de adorá-lo. Dele disse o Apóstolo Paulo: “...é a imagem de Deus invisível...”. E mais: “...tudo 
foi criado por ele e para ele”. (Colossenses 1:15-16).  
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INFORMATIVO VEREDA: Ano 01 - número 06 - Goiânia, dezembro de 2000. 
 
 

QUEM É O SENHOR? 
 

Esperamos, persistindo com este assunto, fazer com que o amigo leitor perceba a importância que existe 
em saber quem é o Senhor. Hoje, analisando um pouco mais, vamos observar dois trechos importantes das 
Escrituras Sagradas. 

O primeiro quando Jesus fez a seguinte indagação: “E porque me chamais: Senhor, Senhor, e não 
fazeis o que vos digo?” (Lucas 6:46).O outro quando Ele afirma: “Nem todo o que diz: Senhor, Senhor 
entrará no Reino dos Céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão 
naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?  E em teu nome não expulsamos 
demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?” (Mateus 7:21-22). 

Por acaso não se percebe claramente que muitos estarão diante dEle, do Senhor, a quem teríamos que 
agradar, numa situação constrangedora, querendo entrar no Reino dos Céus e tendo que dizer:” Senhor, Senhor! 
Nós fizemos tantas coisas em teu nome (Jesus) e, infelizmente, não percebemos, na verdade, quem era o 
Senhor, pois se assim fosse, teríamos sido bem mais prudentes, edificando as nossas vidas sobre a tua palavra 
e, consequentemente, feito a tua vontade e assim, não estaríamos, neste momento, impedidos de entrar no teu 
reino, Pai”. 

Observem a preocupação que Ele tinha em fazer a vontade de Deus, o qual Ele dizia ser seu Pai, 
inclusive afirmando que teriam acesso ao Reino dos Céus somente quem assim procedesse. Isto, nos leva 
concluir, que realmente não basta chamá-lo de Senhor, mas colocar em prática seus mandamentos, fazendo 
assim a sua vontade, que é a Vontade de Deus. Ora, se Ele conseguiu agradar a Deus, provando isto pela vitória 
alcançada sobre a morte, ressuscitando e permanecendo vivo, é evidente que, andando pelo mesmo caminho, 
também chegaremos lá. Isto sim seria agradar a Deus, fazer a sua vontade e realizar sua obra. 

Quando alguém lhe perguntou que faremos para executar a obra de Deus, Ele respondeu: “A obra de 
Deus é está: que creiais naquele que Ele enviou” (João 6:29). 

Dessa forma, e somente assim, nos tornaremos filhos de Deus e seus legítimos herdeiros como está 
escrito: “Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus” (Gálatas 3:26). E, agora, sendo filho, 
recebo por direito o Espírito do Filho de Deus, o Espírito Santo, o selo e a confirmação definitiva de que me tornei 
filho de Deus: “E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: 
Aba, Pai” (Gálatas 4:6) 

Ora, então quem está em mim é o Espírito do Filho de Deus, revelando para mim quem é meu Pai, meu 
Deus, meu Senhor, não é mesmo? Agora vejam! Se a Escritura afirma que Deus não habita em casa construída 
por mãos de homens, mas sim em mim, eu é que sou sua casa, logo o Espírito do Filho e o Espírito do Pai são 
um mesmo espírito, o Espírito de Deus. Assim, logicamente, quem não tem o Filho também não tem o Pai: “Eu e 
o pai somos um, disse Jesus” (João 10:30).  
 
 

SOCIEDADE E A DOUTRINA DE CRISTO 
SINAIS INDICAM A ÚLTIMA GERAÇÃO 

 
O assunto em questão está sendo por nós abordado porque o julgamos de grande importância e, em 

razão disto, gostaríamos que o maior número possível de pessoas tomassem conhecimento deste fato, que 
merece ser apreciado, principalmente, por causa do seu valor profético, pois se trata de uma predição do que 
haveria de suceder a partir da vinda de Cristo. A luz teria vindo ao mundo e o homem amado mais as trevas do 
que a luz e, por uma questão natural, as trevas haveriam de aumentar em razão do aumento da população, 
culminando com a apostasia, grande tribulação, manifestação do anticristo e finalmente, o Dia do Senhor, dia que 
vira só à noite, como de surpresa vem o ladrão, quando estiverem dizendo: Paz e segurança! 

Antes, porém, é mister lembrar de algumas particularidades relativas ao tempo da manifestação de Cristo 
ao mundo e observar o que Ele considerou trevas. Ele assim, chamou, principalmente, a falta de conhecimento 
de Deus; o comportamento injusto da população e o não entendimento das escrituras que revelavam, ao homem, 



 24 
a vontade de Deus. Também, reputou cego e, consequentemente sem luz, em trevas, todo aquele que não 
sabia como proceder e agradar a Deus. 

A Igreja nasceu com Ele, teve o seu período de muita beleza, quando certamente também o joio foi 
semeado e a luz que um dia brilhou intensamente foi se apagando, como o sol que se põe no horizonte, vindo 
então a noite, como Jesus previu, dizendo: “Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto 
é dia; vem a noite, quando ninguém pode trabalhar” (João 9:4). 

Outra peculiaridade que merece especial atenção é a profecia que aponta Jesus Cristo como o profeta a 
quem todos deveriam ouvir, sobre quem Moisés e os demais profetas se referiam: “Do meio de seus irmãos lhes 
suscitarei um profeta semelhante a ti; e porei as minhas palavras na sua boca, e Ele lhes falará tudo o que eu lhe 
ordenar. E de qualquer que ouvir as minhas palavras, que Ele falar em meu nome, Eu exigirei contas” 
(Deuteronômio 18: 18-19). 

Chamo especial atenção para o seguinte detalhe: “E de qualquer que ouvir as minhas palavras que 
Ele falar em meu nome, Eu exigirei contas”. Vejam que será exigido de quem ouve as suas palavras e não de 
quem não as ouve.Talvez por esta mesma razão uns são corrigidos e outros não, o que não é uma novidade 
para quem sabe que Deus corrige apenas os filhos, como está escrito: “Mas, se estais sem disciplina, da qual 
todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos” (Hebreus 12:8). Isto, creio eu, basta 
para justificar duas coisas: Porque não vemos nenhuma punição para os que cometem a iniqüidade e a razão do 
sofrimento de quem pratica a justiça de Deus. 

Assim, o nosso propósito é, com esta matéria, conseguir deixar bem claro que Deus pode até não existir, 
mas é bom meditar um pouco nas palavras deste homem que confessou ter descido do céu para nos salvar, 
sendo Ele a luz para o mundo. Se compararmos o que foi dito por Ele a dois mil anos, aproximadamente, e o que 
nós presenciamos hoje, são cem por cento de verdade as suas predições. “Então Jesus tornou a falar-lhes, 
dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da 
vida. (João 8:12). E com relação aos que pareciam enxergar alguma coisa, disse Ele: “Guias cegos! Que coais 
um mosquito e engolis um camelo” (Mateus 23:24). Isto era então, em relação a Deus, o que acontecia 
naqueles dias, segundo Ele, o qual dizia saber perfeitamente qual era a vontade de Deus: “Se alguém quiser 
fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dEle, ou se falo por mim mesmo” (João 7:17). 

O mundo daquela época estava então mergulhando nas trevas porque não conhecia a Deus, conforme 
acima, em poucas palavras explicamos; havia ignorância total no que dizia respeito a Deus. Por analogia, a 
presença das trevas em nossos dias também se deve á falta de luz, o que nos faz lembrar com certa 
preocupação um verso da segunda carta de Paulo aos Coríntios: “Pois que Deus estava em Cristo 
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões” (5:19). Imagino que a 
proposta de reconciliação contida logicamente em sua doutrina não foi aceita ou considerada pelo homem, que 
preferiu andar em seus próprios caminhos. 

Assim, mostrava Jesus uma separação entre o que tinha na Terra (trevas) e o que estava chegando de 
novo para ela (luz). O que havia era injustiça e a justiça era a novidade (sua doutrina, sua palavra, sua opinião), o 
mistério que até então permanecia escondido da mente humana, Cristo nos revela: “Vós sois cá de baixo, eu 
sou lá de cima; vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Se não crerdes que eu sou morrereis em 
vossos pecados” (João 8:23-24). 

Até aqui estamos plenamente conscientes de que Jesus, realmente, não encontrou outra cousa senão 
aquilo que já frisamos: muita confusão em relação ao cumprimento da Lei de Deus: “muitos santos”, “muitos 
filhos de Deus”, “muitos doutores”, “muitos sábios a seus próprios olhos” e um povo cego e oprimido em 
conseqüência daquela conjuntura. De antemão, é bom frisarmos que o nosso relato tem como fundamento a 
Bíblia Sagrada. É nela que buscamos toda a inspiração. Assim sendo, não irão nos entender aqueles que se 
mantêm duvidosos quanto à veracidade dos fatos ali narrados e não aceitam sua condição de livro inspirado por 
Deus. Se estamos afirmando ser aquela a situação encontrada por Jesus, é exatamente porque Ele a deixou 
transparecer, através de suas declarações, as quais, posteriormente, foram confirmadas pelos que as ouviram. 

Por outro lado, se buscamos naquele manifesto a base para exprimir nossa reflexão, é, sem dúvida, em 
face de aceitarmos, como verdade incondicional, as narrativas neotestamentárias, com a finalidade de chamar 
sua atenção, especialmente, para o fato da doutrina de Cristo ser a palavra de Deus, trazida ao mundo como 
solução, como última alternativa para um povo cujo destino está delineado e definido. Estaremos 
irremediavelmente perdidos se não aceitarmos a sua opinião: “Quem crer e for batizado será salvo; mas 
quem não crer será condenado” (Marcos 16:16). 

Se levarmos em conta a notoriedade dos fatos que ocorrem atualmente em todo o mundo e os 
comprarmos com as previsões proféticas das Escrituras Sagradas, notadamente as relativas ao Novo 
Testamento, vamos concluir, com facilidade, que os sinais indicam a última geração. O tempo dos gentios está 



 25 
chegando ao fim. O dono da casa está voltando, estamos em plena escuridão: “Assim também, quando 

virdes acontecer estas cousas, sabei que próximo está o reino de Deus” (Lucas 21:31). 
Que cousas seriam estas referidas por Jesus? Vamos procurar de uma forma mais prática possível 

entender algumas delas. Para tanto, continuaremos insistindo no assunto que diz respeito à luz, porque 
entendemos ser, dos sinais que antecederiam a vinda de Cristo, o mais evidente. Ela está se apagando, senão 
vejamos, mediante uma correlação de idéias: 

DOUTRINA DE CRISTO (LUZ): “Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe, fazendo as 
próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado” (Efésios 4:28). REALIDADE QUE 
SE VIVE (TREVAS): Sem dúvida, não é o que vemos. Ao contrário, estamos presenciando, seguidamente, fatos 
que comprovam o estado aviltante do homem desta geração. Suborno, enriquecimentos ilícitos, corrupção, 
mentira, ganância, abuso de autoridade, roubo, furto, trapaças, são comportamentos que deixam de estar ligados 
apenas àqueles tidos como marginais, para se tornarem generalizados e perfeitamente aceitáveis no meio 
daqueles que, normalmente, teriam que coibi-los. Quem furtava está furtando mais ainda e quem trabalha não o 
faz pensando em auxiliar ninguém, a não ser algumas “cortesias com o chapéu alheio”. 

DOUTRINA DE CRISTO (LUZ): “não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e, sim, unicamente 
a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem” (Efésios 
4:29). REALIDADE QUE SE VIVE (TREVAS): Os meios de comunicação estão aí mostrando aquilo que 
realmente existe (rádio, televisão, cinema, jornal, etc.). Quase nada se aproveita do que se ouve ou se vê, e, em 
conseqüência disto, ocorre é a edificação em sentido contrário (destruição) ao cristianismo: sexo livre, drogas, 
viciados, sodomismo, crianças mal educadas, inversão de valores, pornografia, incitação à riqueza, estímulo à 
desobediência e ao desmando e assim por diante. Isto, em relação a Deus, nos edifica? 

DOUTRINA DE CRISTO (LUZ): “Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os 
que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, 
as quais afogam os homens na ruína e na perdição” (I Timóteo 6: 8-9). REALIDADE QUE SE VIVE 
(TREVAS): Começando pelas nações, a avidez por riqueza domina de forma contundente o pensamento do 
homem desta geração. Como não poderia de ser, o que vemos é apenas o cumprimento da palavra que acima 
transcrevemos. As nações, a maioria delas dominadas por uma minoria rica e ambiciosa, em virtude do 
endividamento, praticamente impossível de se pagar, estão vivendo, basicamente, em função do pagamento da 
dívida. O espírito de riqueza, cobiça e ambição tem realmente levado a atual geração à ruína e perdição. A 
violência, a corrupção generalizada, o roubo e a criminalidade não são conseqüência apenas da luta normal do 
homem pela sobrevivência, há algo mais. O espírito que opera esta desobediência é de domínio, é de 
supremacia sobre os demais e não de igualdade. Com isto, dá lugar a discriminação, ao desnivelamento social, 
ao aparecimento de classes dominadoras e dominadas, a violência gerada e de lado pela revolta daqueles que 
não conseguem seus intentos; e de outro lado, pelo pavor dos grandes de se igualarem aos pequenos. Não 
podemos entender ser isto apenas lutar pela sobrevivência. Pelo menos de uma cousa temos plena convicção: 
não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. 

DOUTRINA DE CRISTO (LUZ): ”Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a Deus, que 
a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida” (Tiago 1:5). REALIDADE QUE SE 
VIVE (TREVAS): De conformidade com resultados alcançados pelo homem, nos dias em que vivemos, 
comprova-se sobejamente a fonte duvidosa onde ele tem buscado sabedoria. Não é necessário ser nenhum 
experto para perceber aquilo que está ocorrendo. Em todos os setores o que se vê é um completo desacerto, 
uma desarmonia total, e o fruto, como não poderia deixar de ser, é ódio, vingança e muita confusão. Não faz 
muito tempo, duas nações que representavam as superpotências mundiais (EUA e ex-URSS, atua Rússia), 
iniciavam seus programas nuclear e espacial, com bastante sucesso por sinal, tendo alcançado parte de seus 
intentos, cujo marco foi colocar o homem sobre o solo lunar. Daí para frente outros arrojados projetos foram 
levados a efeito. No entanto, hoje estão os homens aí às voltas com os problemas pelos quais eles mesmos são 
responsáveis. O mundo está armado nuclearmente e seu desarmamento torna-se cada vez mais difícil. Não 
podemos negar a contribuição que tivemos em decorrência do avanço nuclear. Todavia os gastos, prejuízos e 
riscos são assustadores. Façamos as seguintes perguntas: Qual seria a intenção inicial? O que havia dentro do 
coração daqueles homens, no princípio? Cooperação, ajuda, amor ao próximo ou o desejo maligno de dominar, 
de saber mais, de constituir um império? Qual a razão desses projetos serem desenvolvidos às escondidas? Por 
que tanta inveja quando o sucesso é alcançado por outro? “Esta não é a sabedoria que desce lá do alto; 
antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda 
espécie de cousas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, 
indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz 
que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz” (Tiago 3:15-18). Ao “frigir dos ovos” teriam 
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promovido a paz ou a guerra? Semeado justiça ou injustiça? Quem não tem paz não pode transmitir paz e 
quem não possui justiça, da mesma forma, não pode semeá-la. 

DOUTRINA DE CRISTO (LUZ): “Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão 
uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado” (I João 1:7). “ 
Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos; eis que rejeitam a palavra do Senhor; que 
sabedoria é esta que eles têm?” (Jeremias 8:9). “Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: 
paz, paz, quando não há paz” (Jeremias 8:11). “Vivem no meio do engano; pelo engano recusam 
conhecer-me, diz o Senhor” (Jeremias 9:6). REALIDADE QUE SE VIVE (TREVAS): O que os profetas 
vaticinaram foi a nosso respeito. Referiram-se ao comportamento de quem promete paz quando não existe; cura 
quando não há cura; e assim vivem enganando e sendo enganados. Quanta cegueira! 

Qualquer doutrina, mesmo com o rótulo cristão, que não conduz seus adeptos à esperança de vida em 
um novo corpo; à esperança de um novo céu e uma nova terra, não pode ser considerada a doutrina cristã. Tudo 
que o cristão visa é de alguma forma alcançar sua redenção, sua participação no reino eterno de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Algum outro ensino que se opõe a doutrina de Cristo deve ser de imediato considerado pernicioso, 
pois os ensinamentos de Jesus são intocáveis: “Passará o céu e a Terra, porém, as minhas palavras não 
passarão” (Mateus 24:35). Foi burlando essas escrituras que o homem pouco a pouco se afastou de Deus, ou 
que Deus se afastou do homem. Aproximando-se de Deus, Ele se aproximará de nós, o que não ocorre entre a 
luz e as trevas: uma se distancia com a aproximação da outra. 

Pelo que vejo, em resumo, diria que Deus está ficando cada vez mais distante e aborrecido com o 
procedimento do homem, como aconteceu nos dias de Nóe: “E viu o Senhor que a maldade do homem se 
multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má 
continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou em seu 
coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei...” (Gênesis 6:5-7). E com relação 
a isto é bom lembrar que Jesus assim profetizou: “E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda 
do Filho do Homem. Porquanto, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca 
e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do 
Homem” (Mateus 24:37-39).  
 
 

DEUS, PARA QUÊ? 

 
  Se não tivermos consciência da real importância de Deus na vida que vivemos neste corpo, não daremos 
a Ele o valor que lhe é devido, podendo inclusive, até chegar a desprezá-lo. Todavia, assim mesmo, ao sentirmos 
ameaçados e incapazes de resolver as questões mais difíceis que normalmente surgem em nossa vida, 
costumamos dEle fazer uso, como se fosse algo que se utiliza somente em caso de absoluta necessidade. 
Nessas condições se observa que a súplica parece não alcançar o objetivo, como está escrito: “Mas, porque 
clamei, e vós recusastes; porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção; antes 
desprezastes todo o meu conselho, e não fizestes caso da minha repreensão, também eu me rirei no dia 
da vossa calamidade. E, em vindo o vosso terror, eu zombarei; em vindo o vosso terror como a 
tempestade; em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. 
Então me invocarão, mas eu não responderei; diligentemente me buscarão, mas não me 
acharão”(Provérbios 1:24-28).  
  É comum notar alguém se lamentando, implorando e clamando a Deus por ajuda, quando vivendo uma 
situação desesperadora. A causa, quase sempre, é uma doença incurável, uma ameaça de morte, um perigo 
iminente, a perda de algo que lhe era muito precioso, ou alguém querendo reaver, a qualquer custo, alguma 
coisa que lhe foi tirada, e assim por diante. É deste modo que, regularmente, presenciamos o homem querendo 
se aproximar de Deus para dEle obter auxílio. Com raras exceções, infelizmente, é nesta condição que 
normalmente se admite a necessidade de Deus, quando então se costuma ouvir a seguinte expressão: “Só Deus 
pode me ajudar”. 

Ao contrário de tudo isto, dificilmente vamos encontrar alguém, mesmo dizendo-se cristão, se queixando 
da ausência de Deus em sua vida ou afligindo-se porque não sente ou deixou de sentir a presença de Deus. Sim, 
raramente vamos deparar com alguém preocupado com a sua salvação, temendo não ser um dos herdeiros do 
reino de Deus, não obter a vida eterna, não fazer parte do povo de Deus, da Igreja que Jesus Cristo está 
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edificando para si mesmo. Pessoas que, conscientes do pecado que se comete neste mundo, lamentem o 

caminho escolhido por esta geração e, estribados na doutrina de Cristo, procurem viver uma vida santa, justa e 
irrepreensível, na esperança de alcançar uma melhor ressurreição, temendo inclusive dela não participar, como 
foi o caso do apóstolo Paulo, o qual assim se expressou: “Mas o que para mim era lucro, isto considerei 
perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como 
refugo, para ganhar a Cristo, e ser achado Nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que 
é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua 
ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de 
alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos” (Filipenses 3:7-11).  

Assim, podemos destacar bem essas duas situações distintas, vividas pelo homem: a primeira quando ele 
não ignora a existência de Deus, admite o seus poderes, reconhece a sua condição Divina, inclusive a de Criador 
de todas as coisas. Todavia, não o conhece e dEle também se mantém distante, vivendo no máximo o limite 
determinado por sua religião. A estes, que correspondem quase que a totalidade dos homens de hoje, podemos 
compará-los aos atenienses, onde Paulo, passando, fez a seguinte observação: “... Varões atenienses, em 
tudo vos vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque, passando eu e observando os objetos do 
vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: Ao DEUS DESCONHECIDO. Esse, pois 
que vós honrais sem conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo 
Ele o Senhor do céu e da Terra, não habita em templos feitos por mãos de homens” (Atos 17:22-24). 
Assim Paulo afirmava conhecer o Deus desconhecido e no verso três do mesmo capítulo deixa claro de quem se 
tratava: “... expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre 
os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo”.  

A segunda condição, embora constitua em minoria nos dias em que vivemos, refere-se àqueles que 
seguem, ainda hoje, o Evangelho (Doutrina de Cristo), o qual nos deixa claro ser Cristo o único Deus, o Todo-
Poderoso, o Senhor do Céu e da Terra, o que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. O mesmo 
Jesus que, dentre nós, foi assunto ao céu, e que, do modo como foi visto subir, será visto descendo, para 
assumir o reino do mundo (Atos 1:9-11). Assim, estes são os que constituem hoje o povo de Deus, o mesmo 
povo que ao longo do Velho Testamento vinha sendo constituído, povo que faz a vontade de um único Deus e a 
Ele serve, mesmo em detrimento de sua própria vontade. “...Deixa ir o meu  povo, para que  me  sirva” 
(Êxodo 9:13). Deus continua esperando a mesma coisa, ou seja, que nós o sirvamos. 

O nosso comportamento, então, acaba se tornando o grande responsável pela seleção dos que sabem 
para que Deus existe. De um lado ficam os que, sem compromisso com a verdade (Jesus), vivem para si, sem a 
preocupação de servir ou não servir a Deus. De outro, o povo realmente guiado por Deus, que está sob o seu 
governo, o sal, a luz, a árvore boa. Mesmo sendo difícil, esta diferença tende a se tornar mais evidente na 
medida em que a iniqüidade aumenta, cumprindo o previsto pelas Escrituras Sagradas: “Então vereis outra vez 
a diferença entre o justo e o ímpio; entre o que serve a Deus e o que não serve” (Malaquias 3:18). A 
verdade é que, se a diferença hoje não é bem visível, em breve o será. 

A este respeito profetizou Jesus quando propôs a parábola do joio e do trigo (Mateus 13:24-30), mediante 
a qual facilmente se observa que existiriam essas duas classes de pessoas, as quais, no entanto, só seriam bem 
distinguidas no tempo do fim. As ervas, por serem muito parecidas quando ainda em desenvolvimento, correr-se-
ia o risco de arrancar uma em lugar da outra, se colhidas antes do tempo determinado. A mesma parábola, no 
entanto, nos garante que isto não ficaria sem solução, pois que a própria planta se identificaria quando 
aparecessem os seus frutos. 

O tempo da colheita é a exclusiva esperança para quem ainda se mantém no firme propósito de praticar o 
Evangelho, bem como a época em que as plantas, até então muito parecidas, começariam a se apresentar 
diferentes. Algumas abominações já podem ser notadas em lugares onde não deveriam estar, e Deus, mais uma 
vez, como nos dias de Noé, está sendo rejeitado. Agora, grave se torna se não soubermos, a esta altura do 
tempo, fazer separação entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Necessário é saber, imediatamente, se Ele 
tem alguma importância para nós além de nos ajudar a viver esta vida: “Se a nossa esperança em Cristo se 
limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens” (I Coríntios 15:19).  
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