DESCOBERTAS BÍBLICAS
PODEMOS CRER EM DEUS
Jim certa vez perguntou a um ateu se ele em algum momento de sua vida lutara contra a idéia, mesmo que por alguns
instantes, de que talvez realmente existisse um Deus.
"Com certeza!" disse o ateu, surpreendendo a Jim. "Anos atrás, quando meu
primeiro filho nasceu, eu quase me tornei um crente em Deus. Ao olhar para
aquele ser humano tão pequeno e tão perfeito deitado ali no berço; ao ver
aqueles dedos em miniatura se mexendo e perceber que aqueles pequenos
olhos começavam a me reconhecer, eu passei por um período de vários
meses de reflexão, durante os quais eu quase deixei de ser ateu. Ver meu filho
pequeno quase me convenceu de que tinha de haver um Deus".
1. TUDO O QUE É PROJETADO TEM UM PROJETISTA
A maneira pela qual o corpo humano é constituído e funciona demanda a
existência de um projetista. Os cientistas nos dizem que o cérebro é capaz de
armazenar e relembrar de milhares de imagens mentais, de solucionar
problemas, apreciar a beleza, compreender a si mesmo, e desejar desenvolver-se melhor. As descargas elétricas que se
originam no cérebro controlam toda a atividade muscular de nosso corpo. Os computadores também funcionam através
de impulsos elétricos. Contudo, foi necessária uma mente humana para inventar o computador, e um ser humano para
construí-lo e dizer-lhe o que fazer. Não é de admirar que o salmista concluiu que o corpo humano fala em claro e bom
som acerca de um maravilhoso Criador:
"Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Digo isso com
convicção." Salmo 139:14 (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS
são da Nova Versão Internacional [NVI]).
Não precisamos ir muito longe para encontrarmos as "obras" de Deus. A complexa maneira pela
qual são constituídos o cérebro humano e os outros órgãos de nosso corpo são "obras" de Deus, e
apontam para um projetista infinitamente habilidoso.
Nenhuma bomba de pressão construída pelo homem pode se comparar ao coração humano.
Nenhuma rede de computação pode se igualar ao sistema nervoso. Nenhum sistema televisivo é tão
eficiente quanto a voz humana, o ouvido e o olho. Nenhum aparelho central de ar condicionado e
sistema de aquecimento podem se comparar com o trabalho feito por nosso nariz, pulmões, e pele.
A complexidade do corpo humano sugere que alguém o projetou, e esse Alguém é Deus.
O corpo humano é um sistema completo de órgãos - todos interligados, todos cuidadosamente
preparados para tal. Os pulmões e o coração, nervos e músculos, todos executam tarefas
extremamente complicadas que dependem de outras tarefas incrivelmente complicadas.
Se você marcasse dez moedas, de um a dez, colocasse-as em seu bolso, balançasse bastante o
bolso, e então as tirasse, na sorte, e as colocasse de volta, uma a uma, na ordem numérica exata,
qual a probabilidade, na sua opinião, de que isso pudesse ocorrer? Pela lei matemática, você tem
apenas uma chance em dez bilhões de tentativas, para que consiga colocá-las de volta na ordem de
um a dez.
Agora, considerem as chances de que um estômago, um cérebro, um coração, um fígado, as
artérias, veias, rins, ouvidos, olhos, e dentes todos se desenvolvam juntos, e comecem a funcionar
ao mesmo tempo.
Qual é a explicação mais razoável para a constituição do corpo humano?
"Então disse Deus: 'Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança… CRIOU DEUS O
HOMEM À SUA IMAGEM,... homem e mulher os criou." Gênesis 1:26, 27
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O primeiro homem e a primeira mulher não poderiam ter aparecido por acaso. A Bíblia afirma que Deus nos projetou à
Sua imagem. Ele pensou em nós e nos trouxe à vida.
2. TUDO O QUE É FEITO TEM UM CRIADOR
As evidências a favor de Deus não são confinadas apenas ao nosso corpo; elas também estão espalhadas pelos céus.
Deixe para trás as luzes da cidade, e olhe para cima, para um céu estrelado. Aquela nuvem a que chamamos Via Láctea
na verdade é uma galáxia formada por bilhões de sóis brilhantes, parecidos com o nosso sol. Inclusive, nosso sol e seus
planetas são apenas uma parte da Via Láctea. Nossa Via Láctea é apenas uma das aproximadamente cem bilhões de
galáxias que podem ser vistas através dos telescópios gigantes da terra, e através do telescópio Hubble, da Nasa, que
cruza o espaço.
Não é de admirar o salmista ter afirmado que as estrelas falam de um glorioso Criador:
"Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento proclama a obra de suas mãos." Salmo 19:1.
O que podemos razoavelmente concluir ao olhar para a complexidade e a vastidão do universo?
"No princípio criou Deus os céus e a terra." Gênesis 1:1.
"Ele é antes de todas as coisas, e nEle tudo subsiste." Colossenses 1:17.
Toda a criação testifica de Deus, o Projetista Mestre do Universo e Infinito Criador. Na
simplicidade das palavras "No princípio, Deus..." encontramos a resposta para o mistério
da vida. Há um Deus que criou tudo o que existe.
Muitas das maiores mentes científicas de hoje acreditam em Deus. Dr. Artur Compton,
vencedor de um Prêmio Nobel de Física, comentando sobre esse verso das escrituras,
certa vez disse:
"Para mim, a fé começa com a percepção de que há uma inteligência superior que deu
vida ao universo e criou o homem. Não é difícil ter fé, pois não há dúvidas de que onde há
ordem, deve haver uma inteligência divina. Um universo ordenado, em expansão testifica
a verdade da mais gloriosa frase já dita: 'No princípio, Deus.' "
A Bíblia não busca provar a Deus - ela declara Sua existência. Dr. Artur Conklin, um
renomado biólogo, escreveu certa vez: "A probabilidade de que a vida tenha se originado
de um acidente é comparável à probabilidade de que um dicionário não abreviado tenha
surgido à partir da explosão de uma gráfica."
Sabemos que os seres humanos não podem fazer algo à partir do nada. Construímos coisas, inventamos coisas,
ajuntamos coisas, mas nunca demos vida a nada, nem mesmo um pequeno sapo ou uma simples flor. As coisas ao
nosso redor clamam que Deus projetou, criou e sustém o universo. A única resposta acreditável para a origem do
universo, desse mundo, e dos seres humanos é DEUS.

3. DEUS SE RELACIONA PESSOALMENTE COM AS PESSOAS
O Deus que projetou os céus estrelados e que criou o universo, também busca estabelecer um relacionamento pessoal
conosco. Ele teve um relacionamento pessoal com Moisés: "O Senhor falava com Moisés... como quem fala com seu
amigo" (Êxodo 33:11). Ele também deseja entrar num relacionamento pessoal com você e se tornar seu Amigo. Jesus
prometeu para aqueles que O seguissem: "Vocês serão meus amigos" (João 15:14).
Todos já nos deparamos com a idéia de que existe um Deus, pois os seres humanos são naturalmente religiosos.
Nenhum animal jamais construiu um altar para adoração. Ainda assim, em todos os lugares em que você encontra
homens e mulheres, você encontra culto e adoração. No profundo do coração humano há um desejo natural de adorar,
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uma consciência da realidade de Deus, e um desejo de se tornar amigo dEle. Quando respondemos a esse anseio e
encontramos a Deus, não há mais dúvidas sobre Sua existência e nossa necessidade.
Durante a década de 1990, milhões de ateus na Rússia renunciaram ao ateísmo e buscaram a Deus. Um professor
universitário em São Petesburgo afirmou algo que tipifica os comentários feitos por muitos ateus transformados da exUnião Soviética.
"Procurei o sentido da vida em minhas pesquisas científicas, mas não encontrei nada em que confiar. Os cientistas a
minha volta têm o mesmo sentimento de vazio. Ao olhar para a vastidão do universo em meus estudos sobre astronomia
e ao perceber o vazio da alma, senti que deve haver um sentido para tudo isso. Então, recebi a Bíblia que vocês me
deram e comecei a lê-la. O vácuo de minha vida foi preenchido. Eu descobri que a Bíblia é a única fonte confiável para
minha alma. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador e encontrei a verdadeira paz e satisfação na vida".
Um cristão crê em Deus porque ele ou ela já O encontrou e descobriu que Ele satisfaz os anseios mais profundos do
coração. O Deus que os cristãos alegremente descobriram que existe, é capaz de nos dar uma nova perspectiva, um
novo significado, novos motivos e novas alegrias.
Deus não promete uma vida livre de problemas e conflitos. Por outro lado, Ele nos assegura que nos guiará e nos
susterá se estabelecermos um relacionamento pessoal com Ele. Milhões de cristãos podem testificar que desistiriam de
tudo ao invés de voltar para uma vida sem Deus.
Essa é a coisa mais maravilhosa de todas - o Deus Todo-Poderoso que nos projetou, nos criou, e sustém o universo
também deseja ter um relacionamento pessoal com cada homem e mulher, menino e menina. Davi estava maravilhado
com isso quando escreveu:
"Quando contemplo os Teus céus, obras dos Teus dedos, a lua e as estrelas
que ali firmaste, pergunto: 'Que é o homem para que com ele te importes?'".
Salmo 8:3, 4
Nosso Criador está "atento" a cada um de nós. Ele tem um interesse tão pessoal
em você como se você fosse o único ser a quem Ele tivesse criado.
Portanto, podemos crer em Deus: (1) Por causa da complexidade de tudo o que
Ele criou em nós; (2) Por causa do desejo dentro de nós que nos deixa inquietos
até que encontramos descanso nEle; e, (3) Porque quando O buscamos e O
encontramos, Deus satisfaz cada necessidade e anseio que temos abundantemente!
4. QUE TIPO DE DEUS ELE É?
É razoável pensar que um Deus pessoal desejaria Se revelar aos Seus seres criados como um pai deseja que seus
filhos o conheçam. E, na Bíblia, Deus nos diz quem e como Ele é.
Que padrão Deus usou para criar os homens e as mulheres?
"Criou Deus o homem à Sua imagem, à imagem de Deus o criou". Gênesis 1:27
Já que somos feitos à imagem de Deus, nossas capacidades de refletir e sentir, de lembrar e de ter esperança, de
ponderar e analisar - enfim, tudo é derivado dEle.
Qual é o traço predominante em Deus?
"Deus é amor" I João 4:8.
Deus se relaciona com o ser humano baseado em seu próprio coração de amor. Não há nada que Ele tenha feito ou que
fará que não seja motivado por um amor altruísta e de sacrifício.
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5. DE QUE MANEIRA JESUS REVELA O CARÁTER DE DEUS
Na Bíblia, Deus repetidamente fala de Si mesmo como um pai.
"Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus?" Malaquias 2:10.
Alguns pais que vemos atualmente são qualquer coisa menos desejáveis. Há pais negligentes e abusivos. Deus não é
assim. Ele é um Pai sensível e protetor. Ele é o tipo de Pai que adora brincar com seu filho ou sua filha, o tipo de Pai que
encanta seus filhos ao contar-lhes maravilhosas histórias na hora de dormir.
Nosso Pai de amor queria fazer mais do que Se revelar através das palavras da Escritura. Ele sabia que alguém que vive
conosco é muito mais real do que alguém de quem apenas ouvimos falar ou sobre quem lemos num livro. Por isso, Ele
veio ao mundo como uma pessoa real - a pessoa de Jesus.
"[Jesus] é a imagem do Deus invisível, o primogênito". Colossenses 1:15.
Por isso, se você já viu a Jesus, você já viu a Deus. Ele se humilhou ao nosso nível tornando-se como nós - para que pudesse nos ensinar como viver e ser feliz, e para
que pudéssemos ver como Deus realmente é. Jesus é a imagem visível de Deus. Ele
mesmo disse: "Quem Me vê, vê o Pai". (João 14:9).
Ao ler a história de Jesus nos quatro evangelhos, os primeiros quatro livros do Novo
Testamento, você vai descobrir um retrato fascinante de nosso Pai celestial.
Pescadores rudes largaram suas redes para seguir a Cristo, e crianças pequenas
concorriam entre si para receber Sua bênção. Ele confortava o pecador mais arrasado
e desarmava o maior legalista e hipócrita. Ele curava tudo, desde cegueira até lepra.
Em todos os Seus atos, Jesus demonstrou que Deus é amor! Ele supria a necessidade
humana de uma maneira que ninguém nunca tinha feito antes dEle - e nem fez depois!
A revelação final de Jesus sobre como é Deus aconteceu na cruz.
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deus o Seu Filho Unigênito,
para que todo o que nEle crer, não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3:16.
Jesus morreu não apenas para nos dar uma vida mais feliz, mas também para nos dar
uma vida eterna. Por muitos anos as pessoas se maravilharam, aguardaram e
sonharam com Deus. Elas viram as obras das Suas mãos no céu e nas maravilhas da natureza. Então, na cruz, Jesus
quebrou o silêncio de tantas eras, e as pessoas perceberam que estavam olhando para a própria face de Deus, vendo
Ele como realmente era - AMOR... amor eterno e imortal!
Você pode descobrir Deus agora mesmo através da revelação de Jesus. Essa descoberta conduzirá você a fazer uma
afirmação muito pessoal: "PAI, EU TE AMO!".

DESCOBERTAS BÍBLICAS
PODEMOS CRER NA BÍBLIA
Os famosos amotinados que afundaram o navio inglês Bounty acabaram se
envolvendo com mulheres nativas na solitária ilha de Pitcairn, no Sul do
Pacífico. O grupo se constituía de nove marinheiros ingleses, seis homens e
dez mulheres provenientes do Taiti, e uma garota de quinze anos. Um dos
marinheiros descobriu como destilar álcool, e logo a bebedeira corrompeu a
colônia da ilha. Em disputas entre si, os homens e as mulheres daquele lugar
se envolveram em lutas muito violentas.
Depois de algum tempo, apenas um dos marinheiros originais que chegaram
até a ilha sobreviveu. Esse homem, Alexandre Smith, descobriu uma Bíblia
num dos baús provenientes do navio. Ele começou a lê-la e ensinou aos outros
o que estava contido ali. Ao fazer isso, sua própria vida foi transformada, e
acabou modificando a vida de todos naquela ilha.
Os habitantes daquela ilha ficaram completamente isolados do mundo exterior
até a chegada do navio americano Topaz, em 1808. A tripulação desse navio encontrou na ilha uma comunidade muito
próspera e bem sucedida, sem presença de uísque, prisão, ou crime. A Bíblia transformou a ilha de um inferno num céu,
exemplificando o que Deus queria que o mundo fosse. E assim continua até hoje.
Será que Deus ainda fala às pessoas através das páginas da Bíblia? Ele certamente o faz. Enquanto escrevo isso, estou
olhando para uma folha de respostas enviada a nós por um aluno de um dos nossos cursos bíblicos postais. Um recado
escrito ao final diz: "Estou na prisão, no corredor da morte, sentenciado a morrer por um crime que cometi. Antes de
começar a estudar a Bíblia, eu estava perdido. Mas agora, eu tenho algo a esperar do futuro, e encontrei um novo amor".
A Bíblia possui um poder que pode verdadeiramente transformar a vida das pessoas. Quando as pessoas sinceramente
começam a estudar a Bíblia, as vidas são inevitavelmente transformadas.
1. COMO DEUS NOS FALA PELA BÍBLIA
Depois de criar Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher da terra, Deus falava com eles face-a-face. Contudo,
quando Deus veio visitá-los depois de pecarem, o que o casal fez?
"Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo
jardim quando soprava a brisa do dia, ESCONDERAM-SE DA PRESENÇA DO
SENHOR DEUS entre as árvores do jardim". Gênesis 3: 8 (A não ser quando
indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova
Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
O pecado interrompeu o contato face-a-face com Deus.
Depois que o pecado entrou no nosso mundo, como Deus passou a se comunicar
com as pessoas?
"Certamente o Senhor, o Soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu
plano aos seus servos, os profetas". Amós 3:7
Deus não nos deixou em trevas sobre a vida e seu significado. Através de seus
profetas - pessoas que Deus chamou para falar e escrever Suas mensagens ao Seu povo - Ele tem revelado Suas
respostas aos grandes questionamentos da vida.
2. QUEM ESCREVEU A BÍBLIA?
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Os profetas transmitiram as mensagens de Deus através da voz e da pena enquanto viviam. Quando morreram, seus
escritos continuaram a influenciar as pessoas. Essas mensagens proféticas foram então reunidas, sob a direção de
Deus, no livro que chamamos de Bíblia.
Mas, podemos confiar no que está escrito na Bíblia?
"Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a
profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo".
II Pedro 1:20, 21
Os escritores da Bíblia escreveram não por seu próprio desejo ou vontade, mas apenas em
momentos que eram movidos ou inspirados pelo Espírito de Deus. A Bíblia é o próprio Livro
de Deus!
Na Bíblia, Deus nos fala sobre Si mesmo e revela Seus propósitos para a raça humana. Ela
apresenta a visão de Deus do passado e também revela o futuro, nos dizendo como o
problema do mal será finalmente resolvido e como a paz virá ao nosso mundo.
Tudo o que a Bíblia contém é mensagem de Deus?
"Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a
correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e
plenamente preparado para toda boa obra". II Timóteo 3:16, 17
A razão pela qual a Santa Bíblia afeta tão profundamente os seres humanos é porque "toda" a Bíblia é um documento
inspirado por Deus, é o Livro de Deus. Os profetas relataram o que viram e ouviram em linguagem humana, mas sua
mensagem veio diretamente de Deus. Por isso, se você quer saber o sentido da vida, leia as Escrituras Sagradas. Ler a
Bíblia transforma sua vida. Quanto mais dedicada e honestamente você a ler, mais paz mental você vai experimentar.
O mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever a Bíblia, fará com que os ensinos bíblicos, o evangelho,
sejam eficientes para transformar sua vida se você pedir o acompanhamento do Espírito de Deus durante a leitura da
Bíblia.
3. A UNIDADE DA BÍBLIA
A Bíblia na verdade é uma biblioteca constituída de 66 livros. Os 39 livros do Velho Testamento foram escritos no
período que vai de 1450 a 400 A.C. Já os 27 livros do Novo Testamento foram compostos entre 50 e 100 A.D.
O profeta Moisés começou a escrever os primeiros cinco livros da Bíblia um pouco antes de 1400 A.C. O apóstolo João
escreveu o último livro da Bíblia, Apocalipse, por volta de 95 A.D. Durante os 1500 anos entre a época que foi escrito o
primeiro e o último livro da Bíblia, pelo menos outros 38 escritores inspirados por Deus deram sua contribuição. Alguns
eram homens de negócio, outros pastores de ovelha, pescadores, soldados, médicos, pregadores, reis - seres humanos
de todas as classes sociais. Além disso, em geral, todos viviam em contrastantes culturas e filosofias.
Mas aqui está a grande maravilha: Quando os 66 livros da Bíblia, com seus 1.189 capítulos, divididos em 31.173 versos,
são reunidos, encontramos unidade e harmonia perfeitas na mensagem que apresentam.
Imaginemos que um homem bate à sua porta e, quando convidado a entrar, coloca um pedaço de mármore de
determinado formato no chão da sua sala de estar, e então sai sem dizer uma palavra. Outros visitantes aparecem em
seguida. No total, cerca de 40 indivíduos aparecem, e cada um coloca um pedaço de
mármore numa posição específica.
Quando o último se vai, para sua surpresa você vê que uma maravilhosa estátua está à
sua frente. Além disso, você descobre que a maioria dos "escultores" nunca se
encontrou, pois eram provenientes de locais da América do Sul, da China, Rússia,
África, e outras partes do mundo. O que você concluiria? Que alguém tinha planejado a
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estátua e tinha enviado a cada homem instruções detalhadas e específicas do que fazer com seu pedaço de mármore.
A Bíblia como um todo comunica uma mensagem coerente - como se fosse uma estátua perfeita de mármore. Uma
mente estava por trás de tudo, a mente de Deus. A incrível unidade das Escrituras evidencia que apesar de os
pensamentos terem sido escritos por seres humanos, eles foram inspirados por Deus.
4. VOCÊ PODE CONFIAR NA BÍBLIA
(1) A forma como foi preservada a Bíblia é impressionante. Todos os primeiros manuscritos bíblicos foram copiados à
mão muito antes de haver grandes impressoras. Os escribas faziam cópias dos manuscritos originais e os distribuíam.
Milhares de cópias de tais manuscritos ou de porções dos mesmos ainda existem.
Manuscritos hebreus do Velho Testamento que são datados de 150 a 200 anos antes
de Cristo foram encontrados perto do Mar Morto, em 1947. É maravilhoso saber que
estes rolos de dois mil anos de idade continham exatamente as mesmas verdades
que encontramos no Velho Testamento das Bíblias impressas atualmente. Essa é
uma evidência poderosa de quão confiável é a palavra de Deus.
Os apóstolos primeiramente escreveram o Novo Testamento em forma de cartas que
foram enviadas para as igrejas cristãs estabelecidas depois da morte e ressurreição
de Cristo. Mais de 4.500 manuscritos completos ou de partes do Novo Testamento
estão em exposição nos grandes museus e bibliotecas da Europa e América. Alguns
deles são datados do segundo século. Comparando-os com as Bíblias de hoje,
podemos facilmente ver que o Novo Testamento também permaneceu
essencialmente inalterado desde que foi primeiramente escrito.
Atualmente, a Bíblia, ou porções dela, tem sido traduzida para mais de 2.060 línguas e dialetos. Ela é o livro mais
vendido do mundo: mais de 150 milhões de Bíblias e porções bíblicas são vendidas a cada ano.
(2) A precisão histórica da Bíblia é impressionante. Muitas descobertas arqueológicas
têm confirmado drasticamente a precisão da Bíblia. Os historiadores têm descoberto
tabletes de argila e monumentos de pedra que têm trazido luz a nomes, lugares e
eventos conhecidos previamente apenas na Bíblia.
Por exemplo, de acordo com Gênesis 11:31, Abraão e sua família "juntos partiram de Ur
dos Caldeus para [ir à terra de] Canaã". Por estar citada apenas na Bíblia, os
escolásticos afirmavam que a cidade de Ur nunca existira. Então, os arqueólogos
descobriram uma torre de um templo no sul do Iraque com um cilindro em sua base todo
coberto com escrita cuneiforme. Ali estava contido o nome da cidade de Ur. Mais tarde,
descobertas revelaram que Ur era uma metrópole bem sucedida de uma civilização
altamente desenvolvida. Essa identidade da cidade havia sido esquecida, apenas a
Bíblia preservara seu nome, até que a pá dos arqueólogos confirmou sua autenticidade.
E Ur é apenas um dos muitos exemplos em que a arqueologia confirma a precisão da
Bíblia.
(3) A precisão do cumprimento das predições bíblicas mostra que você pode confiar na Bíblia. A Escritura contém muitas
predições impressionantes sobre eventos futuros, que agora estão se cumprindo diante de nossos olhos. Examinaremos
algumas dessas profecias entusiasmantes nas lições futuras.
5. COMO ENTENDER A BÍBLIA
Ao explorar a Palavra de Deus, mantenha esses princípios em mente:
(1) Estude a Bíblia com um coração aberto. Se você meditar nas Escrituras com o
coração e a mente abertas através da oração, o estudo se torna um contato
pessoal com Jesus (João 16:13, 14).
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(2) Leia a Bíblia diariamente. O estudo diário da Bíblia é a chave para o poder em nossa vida, um encontro com a mente
de Deus (Romanos 1:16).
(3) Ao lê-la, deixe que a Bíblia fale por si mesmo. Pergunte: o que o escritor bíblico queria dizer? Ao meditar sobre o que
um texto significa, você poderá aplicá-lo de maneira inteligente à sua vida hoje.
(4) Estude a Bíblia por assunto. Compare texto com texto. Jesus usou este método para provar que Ele era o Messias:
"E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as
Escrituras". Lucas 24:27
Ao colocar em seqüência tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre um determinado assunto, ganhamos uma perspectiva
equilibrada.
(5) Estude a Bíblia para receber o poder para viver por Cristo. A Palavra de Deus é descrita em Hebreus 4:12 como uma
espada afiada de dois gumes. Ela tem mais do que palavras numa página, ela é uma arma viva em nossas mãos para
lutar contra as tentações do pecado.
(6) Ouça enquanto Deus fala com você através de Sua Palavra. Se uma pessoa deseja conhecer a verdade bíblica sobre
determinado assunto, ele ou ela precisa estar desejoso de seguir o que as Escrituras ensinam (João 7:17), não o que
alguém pensa ou o que é ensinado por alguma igreja.
6. A BÍBLIA PODE MUDAR SUA VIDA
"A explicação das Tuas [de Deus] palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes". Salmo 119:130
Estudar a Bíblia irá fortalecer seu "discernimento", irá fortalecer você para superar os hábitos destrutivos, e irá capacitar
você a se desenvolver física, mental, moral e espiritualmente.
A Bíblia fala ao coração. Ela lida com experiências da humanidade - nascimento, amor, casamento, paternidade e morte.
Ela cura as feridas mais profundas da natureza humana, o pecado e a miséria que resulta dele.
A Palavra de Deus não é um livro sobre uma raça, uma era, uma nação ou uma
cultura. Apesar de ter sido escrita no Oriente, ela também apela a homens e
mulheres no Ocidente. Ela entra em lares de pessoas humildes e em mansões de
ricos. Crianças amam suas histórias entusiasmantes. Seus heróis inspiram os jovens.
O doente, o solitário e o idoso descobrem nela conforto e esperança para uma vida
melhor.
Por Deus atuar através da Bíblia, ela tem grande poder. Ela quebra até mesmo os
corações endurecidos contra todas as emoções humanas, amolecendo-os e
enchendo-os de amor. Temos visto a Bíblia transformar um bandido e fumante de
ópio em um pregador zeloso. Temos visto a Bíblia transformar um mentiroso e
enganador num honesto e sincero professor. E temos visto esse Livro agarrar pessoas no limite do suicídio e dar-lhes
esperança para recomeçar. A Bíblia produz amor entre inimigos. Ela transforma o orgulhoso em humilde, e o orgulhoso
em generoso. A Bíblia nos fortalece em nossas fraquezas, nos anima nos momentos de desânimo, nos conforta no
sofrimento, nos guia na incerteza, e nos acalma quando preocupados. Ela nos mostra como viver e morrer sem medo.
O Livro de Deus, a Bíblia, pode transformar sua vida! Você verá isso mais claramente ao continuar estudado as lições da
série DESCOBERTAS BÍBLICAS.
Por que a Bíblia foi escrita? Jesus responde:
"Mas estes [verdades bíblicas] foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e,
crendo, tenham vida em Seu nome". João 20:31
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A maior razão pela qual deveríamos nos tornar familiarizados com as Santas Escrituras é que ela está cheia de imagens
que nos revelam Jesus Cristo e que nos asseguram a vida eterna. Ao olhar para Cristo através da Bíblia somos
transformados e nos tornamos mais semelhantes a Ele. Assim, por que não começar agora a descobrir o poder da
Palavra de Deus que pode tornar você mais semelhante a Jesus?

MINHA VIDA TEM ALGUMA IMPORTÂNCIA PARA DEUS?

Em algumas manhãs, o mundo parece um paraíso. Você acorda, abre a janela, inspira profundamente o ar puro e
observa os raios dourados de sol refletindo sobre as árvores. Alguns momentos fazem a vida parecer muito preciosa: o
rosto de um amigo querido quando se despede de você, uma peça musical bem executada e que combina com seu
estado de espírito, um carinho inesperado de uma criança pequena.
Mas noutras manhãs, o mundo parece ser um lugar de horror. Você acorda com as manchetes do jornal anunciando
sobre outro atentado à bomba terrorista que aleijou ou cegou uma criança, outro matador em série que acabou de
exterminar sua décima vítima, ou quem sabe fome, enchentes, guerras, terremotos. Esses são momentos nos quais
nada faz sentido, nada parece justo.
Qual o significado de tudo isso? Será que temos como descobrir algum sentido no nosso maravilhoso e terrível mundo?
Por que estamos aqui? Será que minha vida realmente importa para Deus, ou será que sou apenas uma peça
secundária em alguma imensa engrenagem cósmica?
1. DEUS CRIOU UM MUNDO PERFEITO
Deus é o Criador, o arquiteto e o projetista de tudo, desde as estrelas até as asas da
borboleta.
"Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes, pelo sopro
de Sua boca... Pois Ele falou, e tudo se fez; Ele ordenou, e tudo surgiu". Salmos 33:6, 9
(A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são
da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
Deus tem apenas que falar e os elementos obedecem a Sua vontade.
2. SEIS DIAS PARA FAZER O MUNDO
"Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas
no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou".
Êxodo 20:11
O Criador eterno e todo poderoso poderia ter formado o mundo num momento "pelo sopro de Sua boca". Mas Deus
escolheu usar seis dias para fazer - seis minutos, ou até seis segundos, teriam sido suficientes. O primeiro capítulo da
Bíblia, Gênesis 1, descreve o que Deus criou em cada dia da semana da criação. Que obra prima para coroar a criação
Deus criou no sexto dia?
"CRIOU DEUS O HOMEM À SUA IMAGEM, à imagem de Deus o criou; HOMEM E MULHER OS CRIOU". Gênesis
1:27
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Deus decidiu criar indivíduos semelhantes a Si, que poderiam conversar, sentir e amar. Cada
pessoa é feita à "imagem" de Deus.
Por volta do sexto dia, o mundo estava cheio de plantas e animais, e então Deus introduziu Sua
obra prima da criação. De acordo com Gênesis 2:7, o Todo Poderoso formou o corpo de Adão a
partir do pó da terra. Então, quando Deus soprou em suas narinas o "fôlego de vida", o homem se
tornou "alma vivente", isso é, ele viveu. Deus chamou o primeiro homem criado à Sua imagem,
Adão, uma palavra que simplesmente significa "homem". A primeira mulher chamou Eva, que
significa "viva" (2:20; 3:20). Um amorável Criador viu a necessidade do ser humano de ter
companhia.
Recém saído das mãos de Deus, tanto Adão quanto Eva refletiam Sua imagem. Deus poderia ter
programado os seres humanos como se fossem robôs para que admirassem constantemente o
Jardim do Éden e sempre erguessem a voz em adoração a Ele. Mas Deus queria mais: um
relacionamento verdadeiro. Robôs podem sorrir, falar, e até mesmo fazer as tarefas domésticas,
mas eles não podem amar.
Deus nos criou à Sua imagem, com a capacidade de pensar e escolher, de
lembrar, entender e amar. Adão e Eva eram filhos de Deus, e inexplicavelmente
amados por Ele.
SEMANA DA CRIAÇÃO:
Primeiro Dia: luz; ciclo dia e noite
Segundo Dia: atmosfera da terra
Terceiro Dia: terra seca e vegetação
Quarto Dia: aparecem o sol e a lua
Quinto Dia: pássaros e peixes
Sexto Dia: animais terrestres e homem
Sétimo Dia: o Sábado
3. O MAL CHEGA A UM MUNDO PERFEITO
Adão e Eva tinham tudo para que fossem felizes. Eles usufruíam perfeita saúde física e mental, viviam num jardim
maravilhoso num mundo sem defeito. (Gênesis 2:8; 1:28-31). Deus lhes prometeu filhos e a capacidade de pensar
criativamente, e de encontrar satisfação no trabalho de suas mãos (Gênesis 1:28; 2:15). Eles experimentavam um
relacionamento face a face com Seu Criador. Nenhum traço de preocupação, medo ou doença manchavam seus dias
felizes.
Como o mundo se transformou tão drasticamente para um lugar de sofrimento e tragédia? O segundo e terceiro capítulos
de Gênesis contam toda a história sobre como o pecado entrou em nosso mundo. Leia-os quando tiver algum tempo
livre. Aqui está um breve sumário do que aconteceu.
Algum tempo depois de Deus estabelecer um mundo perfeito, o Diabo veio ao Jardim do Éden para tentar Adão e Eva a
desobedecerem a Deus. Deus limitou a esfera de influência do diabo a uma árvore no jardim, a "árvore do conhecimento
do bem e do mal". Ele alertou ao primeiro casal humano que deveriam evitar essa árvore e nunca comer de seu fruto,
caso contrário, eles morreriam.
No entanto, certo dia Eva estava vagueando por perto da árvore proibida. O Diabo
rapidamente apresentou suas audaciosas tentações. Ele argumentou que Deus havia mentido
para ela, e que se comesse do fruto da árvore ela não iria morrer, mas se tornaria sábia como
o próprio Deus, conhecendo o bem e o mal. Tragicamente, Eva, e depois Adão, que
conheciam apenas o bem, permitiram que o Diabo os convencesse, e eles provaram do fruto
proibido, quebrando, como isso, sua ligação de confiança e obediência a Deus.
Deus planejou que Adão e Eva "governassem" nosso mundo como mordomos das coisas
criadas de Deus (Gênesis 1:26). Mas, por terem quebrado a ligação de fé com Deus e terem
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escolhido o Diabo como seu novo líder, o casal perdeu sua jurisdição. Hoje, o Diabo clama o mundo como seu, e tenta
ao máximo escravizar as pessoas.
Muitas vezes nos pegamos fazendo algo egoísta ou até mesmo cruel quando na verdade gostaríamos de estar agindo de
maneira oposta. Por quê? Porque o inimigo invisível, o Diabo, trabalha para fazer com que as pessoas falhem
moralmente.
Ao ler o capítulo 3 de Gênesis, você irá descobrir que o pecado fez com que Adão e Eva se escondessem de Deus com
medo. O pecado afetou toda a criação. Os espinhos apareceram juntamente com as flores. O solo começou a sofrer com
a seca, e o trabalho ficou mais pesado. A doença começou a afetar a todos, sem exceção. Ciúme, animosidade, e
orgulho multiplicaram as misérias humanas. E o mais terrível de tudo, com o pecado veio a morte!
4. QUEM É ESSE DIABO QUE INFETOU NOSSO MUNDO COM O PECADO?
"Ele foi HOMICIDA DESDE O PRINCÍPIO,... não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é
mentiroso e PAI DA MENTIRA". João 8:44
De acordo com Jesus, o Diabo é o precursor do mal no universo, o "pai" do pecado e, por conseqüência, do assassinato
e da mentira também.
Tomas Carlyle, o grande filósofo inglês, uma vez conduziu Ralf Waldo Emerson através de algumas das piores ruas de
Londres. Enquanto caminhavam, observavam silenciosamente a miséria e o mal ao redor deles. Carlyle finalmente
perguntou: "Você acredita no Diabo agora?".
5. FOI DEUS QUEM CRIOU O DIABO?
Não! Um Deus bondoso não criaria um diabo. Além disso, a Bíblia afirma que o Diabo, juntamente com os anjos que
enganou, perderam seu lugar no céu e vieram ao nosso mundo.
"Houve então uma GUERRA NOS CÉUS. Miguel e seus anjos lutaram contra
o dragão, e o DRAGÃO E SEUS ANJOS revidaram. Mas estes não foram
suficientemente fortes, e assim PERDERAM O SEU LUGAR NOS CÉUS. O
grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou
Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à
terra". Apocalipse 12:7-9.
Como o Diabo chegou ao céu?
"Você foi ungido como um QUERUBIM GUARDIÃO, pois para isso eu o
designei. Você estava no monte santo de Deus... VOCÊ ERA INCULPÁVEL
EM SEUS CAMINHOS desde o dia em que FOI CRIADO até que SE ACHOU MALDADE EM VOCÊ". Ezequiel 28:14,
15.
Deus não criou o Diabo. Ele criou Lúcifer, um anjo perfeito, um dos anjos de mais destaque no céu, que ficava ao lado do
trono de Deus. Mas, quando Lúcifer pecou, "se achou maldade" nele. Expulso do céu, e se apresentando como amigo de
Adão e Eva, ele se tornou o mais mortal inimigo da humanidade.
6. POR QUE LÚCIFER, ESSE ANJO PERFEITO, PECOU?
"Como VOCÊ CAIU DOS CÉUS, ó estrela da manhã, filho da alvorada! COMO FOI ATIRADO À TERRA... Você, que
dizia em seu coração 'Subirei aos céus; erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus;... SEREI COMO O
ALTÍSSIMO'". Isaías 14:12-14.
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O ser que se tornou o Diabo era originalmente chamado de Lúcifer, que significa "estrela da
manhã" ou "estrela de luz". No se coração angélico, vaidade e ambição começaram a tomar lugar
da devoção. A semente do orgulho cresceu e ele ficou obcecado a tomar o lugar de Deus.
Lúcifer deve ter tentado persistentemente persuadir os outros seres celestiais. Dá até para
imaginar Satanás argumentando que Deus estava escondendo algo deles, que a lei divina era
muito restritiva e que Deus era um soberano despreocupado com os outros. Ele caluniou Aquele
cujo caráter define o que é o amor.
Como esse conflito no céu se resolveu?
"Seu coração tornou-se orgulhoso,... por isso eu o atirei à terra". Ezequiel 28:17
O orgulho transformou o chefe dos anjos em Diabo ou Satanás. E, a fim de preservar a paz e a
harmonia do céu, ele e um terço dos anjos celestiais que se uniram a ele em rebelião tiveram que
ser expulsos. (Apocalipse 12:4, 7-9)
7. QUEM É RESPONSÁVEL PELO PECADO?
Por que Deus não criou seres incapazes de pecar? Se Ele tivesse feito isso, não haveria
problema de pecado em nosso mundo. Mas, Deus desejava pessoas que pudessem ter relacionamentos significativos
com Ele. Por isso, "Deus criou o homem à Sua própria imagem" (Gênesis 1:27). Isso significa que somos livres e
responsáveis. Podemos decidir amar a Deus ou virarmos as costas para Ele.
Deus deu aos anjos e aos seres humanos de cada geração uma natureza espiritual e uma real capacidade de fazer
escolhas.
"Escolham hoje a quem irão servir". Josué 24:15
Deus desafia os seres que Ele criou à Sua imagem a escolherem fazer o que é correto, pois seu poder de raciocinar lhes
diz que o "jeito de Deus é o melhor". Eles também podem evitar o que é errado, pois sua capacidade de raciocinar lhes
alerta contra os resultados da desobediência e do pecado.
Apenas seres com o poder de raciocínio e escolha podem experimentar amor verdadeiro.
Deus ansiava criar indivíduos que pudessem compreender e apreciar Seu caráter,
respondendo livremente a Ele em amor, e ser cheios de compaixão para com os outros.
Deus desejava tanto partilhar Seu amor que estava disposto a assumir um grande risco de
criar anjos e pessoas com o poder de escolha. Ele sabia que era possível que qualquer dia
algum desses seres criados poderiam escolher não Lhe servir. O Diabo foi o primeiro ser no
universo a fazer essa terrível escolha. A tragédia do pecado começou com ele (João 8:44, I
João 3:8).
8. A CRUZ POSSIBILITA A DESTRUIÇÃO DO PECADO
Por que Deus não destruiu Lúcifer antes que a doença do pecado pudesse se espalhar?
Lúcifer tinha desafiado a justiça do governo de Deus. Ele havia dito mentiras sobre Deus. Se Deus tivesse destruído
Lúcifer imediatamente, os anjos teriam começado a servir-Lhe por medo ao invés de por amor. Isso teria destruído o
propósito inicial de Deus de criar seres com o poder de escolha.
Como alguém poderia realmente saber se a vontade de Deus é a melhor? Deus deu a Satanás uma chance de
demonstrar seu sistema alternativo de governo. Foi por isso que ele teve oportunidade de tentar Adão e Eva.
Esse planeta se tornou um campo de provas onde o caráter de Satanás e a natureza de seu reino é contrastada com o
caráter de Deus e a natureza de Seu reino. Que está certo? Em quem podemos finalmente confiar? Lúcifer foi tão
enganoso que se tornou necessário dar tempo para que seres do universo se convencessem completamente sobre quão
desastrosa realmente é a alternativa de Satanás. Com o tempo, todos reconhecerão que "o salário do pecado é a morte"
e que "o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor" (Romanos 6:23).
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Todo o universo enfim concordará que:
"Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso. Justos e verdadeiros são os teus
caminhos, ó Rei das nações... Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça
se tornaram manifestos". Apocalipse 15:3, 4
Depois que todos compreenderem a natureza mortal do pecado e a natureza destrutiva da
filosofia de Satanás, Deus poderá destruir Satanás e o pecado. Ele também destruirá
aqueles que obstinadamente resistirem à Sua graça e se apegarem à alternativa de
Satanás.
Deus está tão ansioso para resolver o problema do pecado e o sofrimento como nós. No
entanto, Ele está esperando até que possa fazer isso de maneira definitiva, e até que
possa tanto preservar nosso livre arbítrio quanto prevenir que o pecado apareça
novamente.
Deus prometeu destruir o pecado para sempre quando purificar os céus e esta terra com
fogo. "De acordo com Sua promessa", podemos olhar o futuro e esperarmos "novos céus
e nova terra, onde habita a justiça" (II Pedro 3:10, 13). O pecado nunca mais infetará o
universo. Os resultados trágicos do pecado ficarão tão claros para todos que a desobediência a Deus será repugnante
por toda a eternidade.
Quem possibilita a destruição final do Diabo e do pecado?
"Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele [Cristo] também participou dessa condição
humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o Diabo, e libertasse
aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte". Hebreus 2:14, 15.
Na cruz, os anjos e os mundos não caídos viram como Satanás realmente é: um enganador, um mentiroso e um
assassino. Ali, ele revelou seu verdadeiro caráter ao incitar homens a assassinarem o inocente Filho de Deus. Os
habitantes de todo o universo viram quão insensível e cruel realmente é o pecado. A cruz desmascarou completamente
os motivos de Satanás, e quando Deus destruir o Diabo e aqueles que persistirem em pecado, todos irão reconhecer que
Deus é justo.
A morte de Jesus na cruz expôs as verdadeiras intenções de Satanás diante de todos os
seres criados (João 12:31, 32). A cruz também revelou a Cristo e o que Ele é: o Salvador do
mundo. No Gólgota, o poder do amor ficou num profundo contraste com o amor ao poder. A
cruz eliminou qualquer dúvida que ainda poderia existir de que o amor que leva ao sacrifício
é o mesmo que motiva Deus a lidar com Satanás, com o pecado, e com homens e mulheres
pecadoras.
Na cruz, a demonstração eloqüente de Cristo do amor incondicional de Deus derrotou
decisivamente o Diabo. A batalha tinha sido sobre quem deveria governar o mundo, Cristo
ou Satanás. A cruz colocou um ponto final nessa disputa para sempre. Essa função pertence
a Cristo!
Você já descobriu o relacionamento pessoal com o Salvador que morreu para revelar seu
amor incomparável e imutável? Como você se sente sobre Aquele que veio ao mundo como
ser humano e morreu em seu lugar para salvar você das conseqüências do pecado? Por que
você não inclina sua cabeça agora mesmo e agradece a Jesus, pedindo para Ele entrar e tomar posse de sua vida?
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UM PLANO PARA SUA VIDA
Depois de ouvir um ministro falar sobre o assunto "Por que Acredito em Jesus", um jovem bem vestido o visitou e disse
"O que você disse hoje à noite foi interessante, mas tudo o que você disse sobre Cristo veio da sua Bíblia. Diga-me, se
Jesus alguma vez viveu aqui na terra, por que a história não fala sobre Ele?".
"Essa é uma pergunta interessante", disse o ministro, enquanto se virava e pegava vários livros. "No entanto, para falar a
verdade, a história fala sobre Jesus Cristo".
"Isso eu gostaria de ver por mim mesmo", respondeu o jovem.
"Bem, aqui está a Carta 97 do Livro 10 das Cartas de Plínio o Jovem, procônsul romano da Bitínia, uma província da Ásia
Menor. Plínio escreveu ao Imperador Romano Trajano para falar sobre os acontecimentos de sua província. Observe,
aqui ele pede conselho sobre como deveria lidar com uma nova seita, os cristãos. Ele fala sobre o seu rápido
crescimento e sobre os hinos que cantavam, que era composto para seu líder, Cristo. Plínio enviou essa carta por volta
do ano 110 AD. A carta de Plínio oferece evidência história de um homem, Cristo, e da divulgação da Sua fé nos dias de
Seus apóstolos".
Surpreso, o jovem disse: "Conte-me mais!".
Enquanto o ministro folheava outro livro, ele acrescentou: "Outro historiador,
contemporâneo de Plínio, foi Tácito. Em seus Anais (Livro 15, capítulo 44) ele fala do
ódio e das perseguições de Nero contra os cristãos, no tempo em que Roma foi
queimada. Tácito explica que o termo "cristão" vem do nome "Cristo". Ele menciona
que Jesus Cristo, o fundador da religião cristã, tinha sido condenado à morte por
Pôncios Pilatos, Procurador da Judéia, durante o reinado do imperador Tibério. Todos
esses detalhes que Tácito nos dá combinam perfeitamente com eventos, nomes e
locais dados na Bíblia".
"Pastor, eu nunca soube que coisas como estas estava na história secular!", o
visitante exclamou.
O ministro acrescentou: "Eu quero ressaltar ainda que por volta de 180 AD, Celso escreveu um livro atacando os
cristãos, indicando que o cristianismo por aquele tempo tinha se tornado uma força contra a qual lutar".
"Se você ainda está com dúvidas, lembre-se que os quatro Evangelhos são tão históricos quanto os livros seculares".
Quando esse jovem percebeu que tanto a história sagrada quanto a secular concordam que Jesus viveu como homem
na terra, ele foi embora convencido que Jesus Cristo era uma figura real e histórica.
1. CRISTO EXISTE DESDE A ETERNIDADE
Jesus não era simplesmente um bom homem, Ele também era Deus. O que Jesus reivindicou para Si mesmo com
respeito à Sua divindade?
"Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora
vocês o conhecem e o têm visto... Quem me vê, vê o Pai". João 14:7, 9. (A não ser
quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da
Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
Se você deseja saber a resposta para essas questões: "Quem é Deus? Como Ele é?",
você deve apenas olhar para Jesus, que declarou: "Eu e o Pai somos um". (João
10:30).
Deus o Pai e Jesus o filho existem juntos desde a eternidade (Hebreus 1:8). Nunca
houve um tempo no qual Jesus deixou de ser um com o Pai. O Pai partilha o mesmo
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amor e cuidado a cada pessoa que Jesus também demonstrou durante Sua vida humana na terra.
2. CRISTO, O AMÂGO DA HISTÓRIA E DA PROFECIA
Já que a história da vida de Cristo é um cumprimento de profecias, ela foi escrita antes de
Seu nascimento. As profecias do Velho Testamento apresentam um esboço claro da vida,
morte e ressurreição de Cristo com antecedência. O Novo Testamento conta os
cumprimentos da Sua história de vida. Vivendo de quinhentos a mil e quinhentos anos antes
do nascimento de Cristo, os profetas do Velho Testamento predisseram acontecimentos
bem específicos sobre a vida do Messias. E, bem no começo do ministério terrestre de
Cristo, quando o povo comparou Sua vida com as profecias do Velho Testamento, o que
eles concluíram?
"Achamos Aquele sobre quem Moisés escreveu na Lei, e a respeito de quem os
profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José". João 1:45
Nosso Salvador apelou para as profecias cumpridas a fim de estabelecer Sua identidade:
"E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as
Escrituras [Velho Testamento]". Lucas 24:25-27
Profecias cumpridas dão evidências convincentes que Jesus é o Messias prometido.
3. A VIDA DE CRISTO - UMA PROFECIA CUMPRIDA
Vejamos algumas dessas passagens proféticas do Velho Testamento e seu cumprimento no relato do Novo Testamento.
O Local do Seu Nascimento
Profecia do Velho Testamento: "E tu, BELÉM-Efrata... de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens
são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade". Miquéias 5:2 (Versão Almeida Revista e Atualizada,
2a edição).
Cumprimento do Novo Testamento: "Jesus nasceu em BELÉM da Judéia". Mateus 2:1
Seu Nascimento Virginal
Profecia do Velho Testamento: "A VIRGEM ficará grávida e dará à luz um filho, e
o chamarão Emanuel [Deus conosco]". Isaías 7:14
Cumprimento do Novo Testamento: "José, filho de Davi, não tema receber Maria
como sua esposa, pois O QUE NELA FOI GERADO PROCEDE DO ESPÍRITO
SANTO. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus [O
SENHOR salva]". Mateus 1:20-23
Sua Linhagem da Tribo de Judá
Profecia do Velho Testamento: "O CETRO NÃO SE APARTARÁ DE JUDÁ,... até
que venha aquele a quem ele pertence". Gênesis 49:10
Cumprimento do Novo Testamento: "Pois é bem conhecido que o nosso Senhor
descende de Judá". Hebreus 7:14
Sua Rejeição
Profecia do Velho Testamento: "Foi desprezado e REJEITADO pelos homens". Isaías
53:3
Cumprimento do Novo Testamento: "Veio para o que era seu, mas OS SEUS NÃO O
RECEBERAM". João 1:11
Sua Traição e o Preço Pago para Seu Traidor
Profecias do Velho Testamento: "Até o MEU MELHOR AMIGO, em quem eu confiava
e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim". Salmo 41:9
"Eu lhes disse: 'Se acharem melhor assim, paguem-me; se não, não me paguem.
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Então eles me pagaram TRINTA MOEDAS DE PRATA". Zacarias 11:12
Cumprimento do Novo Testamento: "Então, um dos Doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos
sacerdotes e lhes perguntou: 'O que me darão se eu o entregar a vocês?' E lhe fixaram o preço: TRINTA
MOEDAS DE PRATA". Mateus 26:14, 15
Sua Morte numa Cruz
Profecia do Velho Testamento: "PERFURARAM MINHAS MÃOS e meus pés". Salmo 22:16.
Cumprimento do Novo Testamento: "Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali O CRUCIFICARAM". Lucas
23:33 (ver também João 20:25).
Sua Saída do Túmulo
Profecia do Velho Testamento: "Porque TU NÃO ME ABANDONARÁS NO
SEPULCRO, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição". Salmo
16:10
Cumprimento do Novo Testamento: "Prevendo isso, falou da ressurreição de
Cristo, que NÃO FOI ABANDONADO NO SEPULCRO, e cujo corpo não sofreu
decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos
testemunhas desse fato". Atos 2:31, 32
A evidência é muito forte para provar que Jesus não cumpriu as profecias por
acaso. Sua biografia estava realmente escrita de antemão por meios
sobrenaturais. Verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus.
Depois de verificarmos as evidências, precisamos tomar uma decisão honesta sobre quem deve ser o Senhor de nossas
vidas. Se você ainda não fez isso, por que não colocar sua vida nas mãos de Jesus?
4. UMA VIDA PLANEJADA POR DEUS
Jesus viveu uma vida planejada por Deus, uma que havia sido esboçada centenas de anos antes de Seu nascimento.
Por estar sempre consciente desse fato, Ele permaneceu sensível à liderança de Deus. Cristo disse:
"Nada faço por Mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou... pois sempre faço o que lhe agrada".
João 8:28, 29
Deus planejou a vida humana de Jesus antes de Seu nascimento, e Deus também tem um plano para cada ser humano.
Ele sabe como cada um de nós pode saciar os mais profundos anseios e como podemos
encontrar uma vida abundante.
Raimundo não estava sempre seguro de que quisesse se submeter ao plano de Deus. Porém,
quando enfrentou uma grande decisão sobre qual faculdade escolher, ele decidiu pela
primeira vez na vida ficar atento à liderança divina para o assunto. Ele orou por vários dias e
tentou ouvir alguma resposta. Depois de algum tempo, parecia estar muito claro para ele que
deveria escolher a Opção B: uma universidade mais barata, contudo imensa e impessoal.
Logo que começaram as aulas, ele conheceu alguns cristãos maravilhosos que pertenciam ao
movimento da Cruzada Estudantil por Cristo.
Sua experiência com eles durante os dois anos seguintes mudou radicalmente sua vida.
Quando Raimundo olha para trás, ele percebe que sempre que teve que enfrentar uma grande
decisão e buscou a direção divina, "Deus me introduziu numa área totalmente nova de minha
vida".
Como você pode saber qual o plano de Deus para sua vida? Deus lhe dirige de várias maneiras:
(1) A BÍBLIA
De acordo com o salmista, qual é o livro guia para a vida?
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"A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho". Salmo 119:105
A Palavra de Deus renova nossa mente e nos dá idéias (Romanos 12:2; Salmo 119:99). Um tempo regular de estudo
diligente da Escritura é a melhor maneira de colocar nossas prioridades na ordem correta.
(2) CIRCUNSTÂNCIAS PROVIDENCIAIS
Deus também nos guia através de circunstâncias divinamente orientadas. O Salmo 23 ilustra Deus como o Bom Pastor.
Um pastor guia suas ovelhas através de vales escuros bem como encostas pedregosas. Ele é capaz de fazer com que
suas dificuldades de transformem em benefícios e ajuda-os a aprenderem com cada experiência. Temos um Pastor que
fica sempre ao nosso lado.
(3) DEUS SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O CORAÇÃO
Deus também nos guia através da voz da nossa consciência. O Espírito pode iluminar "os olhos do coração" (Efésios
1:18). Quanto mais consistentemente praticarmos a comunicação com Deus, mais Ele terá chance de nos guiar. Ele
molda tanto nossas impressões interiores quanto nosso raciocínio e julgamento para que possamos ver claramente o
próximo passo que precisamos dar.
5. A LIDERANÇA DEVE SER HARMONIOSA
É possível, claro, você pense que está vivendo uma vida dirigida por Deus, enquanto na verdade você está
simplesmente seguindo suas próprias inclinações e impulsos (Provérbios 16:25). Nossos sentimentos devem estar em
harmonia com o ensino bíblico. Não é seguro concluir que Deus está nos dirigindo a não ser que todas as três formas de
sermos guiados por Deus estejam em harmonia.
Vejamos o exemplo de Jacob. Ele tinha uma adorável esposa e dois filhos, mas teve um caso extraconjugal com outra
mulher. Ele disse aos seus amigos: "Eu orei sobre isso e senti que essa era a vontade de Deus". As emoções e as
impressões interiores de Jacob claramente lhe conduziram a um caminho errado. Ele imaginou que era providência
divina que ele tivesse encontrado essa outra mulher e não parou para pesquisar os mandamentos bíblicos sobre o
adultério. A Bíblia, "a lei e o testemunho", é o guia autorizado, o juiz final para determinar o modo correto de agir (Isaías
8:20). Nunca devemos permitir que qualquer impressão ou circunstância aparentemente providencial nos guie para longe
de um princípio bíblico.
6. SUBMETER-SE AO PLANO DE DEUS
Quando o Diabo veio para tentar Jesus no deserto, ele sugeriu: "Se você apenas ignorar os dolorosos sacrifícios que Seu
Pai planejou para você, eu lhe darei o mundo na palma da sua mão - com fama, fortuna e um estilo de vida confortável".
Satanás até mesmo citou as Escrituras numa tentativa de guiar Jesus para o caminho errado. Mas, a cada vez, Jesus
vencia a batalha com as palavras: "Está escrito" (Mateus 4:1-11).
Uma lição poderosa que podemos aprender da vida de Jesus é a submissão à vontade
do Pai. Mesmo em face da terrível agonia do Gêtsemani, Ele gritou: "Meu Pai, se for
possível, afasta de mim este cálice; contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu
queres" (Mateus 26:39). Depois de três anos de Seu ministério, vivendo diariamente em
harmonia com o plano do Pai, as últimas palavras de Jesus ao morrer foram: "Está
consumado" (João 19:30). Jesus na verdade estava dizendo: "A vida que Meu Pai tinha
planejado para mim está cumprida".
Ao começar a ouvir a voz de Deus falando coerentemente através de Sua Palavra,
circunstâncias providenciais, e impressões diretas, você pode aprender a aceitar Sua
direção inteiramente. Você também pode descobrir a alegria de ter uma vida planejada e
dirigida por Deus.
Fontes para o material histórico acima e uma história mais detalhada aparecem nos
seguintes livros: Documents of the Christian Church, selecionado e editado por Henry
Bettenson (London, Oxford University Press); Joseph Cullen Ayer, A Source Book for Ancient Church History (New York:
Charles ScribnerÕs Sons, 1931, 1941); Origen: Contra Celsum, traduzido por Henry Chadwick (Cambridge: University
Press, 1965); F. F. Bruce, The New Testament Documents: Are They Reliable? 5a edição revisada (Grand Rapids:
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William B. Eerdmans Publishing Company, 1960); e R. T. France, The Evidence for Jesus (Downers Grove, Illinois:
InterVarsity Press, 1986).
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A PONTE PARA UMA VIDA SATISFATÓRIA
Foi encontrado um esqueleto ao lado de um abrigo provisório numa ilha
desolada no meio do Atlântico. O anônimo marinheiro fizera um diário
relatando detalhadamente sua provação de quatro meses. Ele havia sido
deixado na Ilha da Ascensão pela frota holandesa em 1725 por causa de
algum crime não mencionado. Em pouco tempo, ele acabou tendo que
beber o sangue de tartarugas para tentar saciar sua sede exacerbada. O
sofrimento físico do homem era intenso, mas em seu diário aparece uma dor
muito maior: uma culpa sufocante.
Ele escreveu palavras atormentadas tais como: "Que dor imensa os mortais
pecadores sentem quando deixam para trás os caminhos da justiça, e
aumentam o número dos condenados". O maior isolamento desse marinheiro naquela ilha solitária veio do sentimento de
separação de Deus. Foi isso o que se provou ser insuportável no final.
Os seres humanos têm estado a lutar com esse sentimento de isolamento desde que
Adão e Eva "se esconderam do SENHOR Deus entre as árvores do jardim", depois de
terem comido do fruto proibido (Gênesis 3:8). Os novos e estranhos sentimentos de
vergonha, culpa e medo impeliram aquele primeiro casal a fugir de Deus quando este
os chamou. Aqueles sentimentos infelizmente são bem comuns para nós atualmente.
O que é que causa separação entre nós e Deus?
"Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados
esconderam de vocês o rosto dEle". Isaías 59:2 (A não ser quando indicado, todos
os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão
Internacional da Bíblia [NVI].).
Esse grande abismo que isola os seres humanos de Deus não é vontade dEle. Deus
não se afastou de Adão e Eva - foram eles que correram dEle.
1. SATISFAZENDO NOSSO ANSEIO SECRETO
Antes que o pecado manchasse o quadro, Adão e Eva usufruíam uma intimidade com seu Criador num maravilhoso
jardim, o Éden. Tragicamente, eles acreditaram nas mentiras de Satanás, sobre se tornar tão sábios quanto Deus, e
quebraram os laços de confiança com seu Criador (Gênesis 3).
Depois de terem sido expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva encontraram uma vida muito mais dura do lado de fora.
Agora, dar à luz e cuidar do solo era acompanhado de sangue, suor e lágrimas. Sua íntima ligação com Deus se desfez,
eles se encontravam vulneráveis para os desejos não satisfeitos e seus anseios dolorosos - resultados da solidão do
pecado.
Desde o primeiro ato de rebelião de Adão e Eva, "todos" (a raça humana inteira) têm caído nos mesmo padrão de
pecado e estão sujeitos à morte, que é o castigo final do pecado.
"Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim
também a MORTE VEIO A TODOS OS HOMENS, porque TODOS PECARAM". Romanos
5:12
Todos já sentimos um grande anseio em nosso coração por algo que perdemos, um anseio
por um tipo de segurança que apenas Deus pode dar. Freqüentemente tentamos satisfazer
esse desejo através de compras caras, uma corrida sem limites para obter uma promoção
no trabalho, ou simplesmente abusar de álcool, drogas e da promiscuidade, a fim de acabar
com esse vazio.
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Mas todos os nossos anseios são sintomas da solidão que sentimos pela falta de Deus. E não há cura para isso a não
ser experimentar Seu amor em nossa vida.
"Tu me farás conhecer... a alegria da Tua presença, eterno prazer à Tua direita". Salmo 16:11
Satisfação real virá apenas quando o abismo entre nós e Deus for superado, e formos capazes de novamente andarmos
em Sua presença.
2. CRUZANDO O ABISMO DO PECADO E DA MORTE
As pessoas não são as únicas que ficaram solitárias por causa do pecado. O coração de Deus também doeu no dia em
que Adão e Eva viraram as costas para Ele. E Deus ainda sofre com os sofrimentos e tragédias humanas. Ele está
ansioso para satisfazer nossos anseios mais secretos e curar nossas feridas emocionais. Ele não ficou satisfeito em
apenas olhar com simpatia o abismo que nos separou dEle. Deus decidiu se tornar a ponte para ultrapassar o abismo do
pecado e da morte.
"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nEle crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este
fosse salvo por meio dele". João 3:16, 17.
Deus deu o Seu Filho e Jesus deu a Sua vida como sacrifício pelo pecado, pagando
com isso a dívida do pecado. Sua vida, morte e ressurreição possibilitaram o perdão
e salvação do pecado, sem ser complacente com o pecado, e dando ao universo
uma demonstração do verdadeiro caráter de Cristo e Satanás. A ponte feita com o
corpo moído e sangrando de Cristo atrai as pessoas para longe da armadilha do
pecado. O amor supera o abismo, capacitando a todos que colocam sua fé em
Cristo como Senhor e Salvador a terem parte na vida eterna.
3. SETE FATOS ESSENCIAIS QUE VOCÊ DEVERIA SABER SOBRE JESUS
Esses sete fatos sobre Jesus não se aplicam a nenhum outro homem que já tenha
vivido:
(1) JESUS VEIO DO CÉU À TERRA
Por quanto tempo Jesus diz que existe?
"Antes de Abraão nascer, EU SOU!". João 8:58
Jesus notificou o mundo: "EU SOU!" Eu sempre existi e para sempre existirei. Apesar de Jesus ter nascido de uma mãe
humana (Mateus 1:22, 23), Ele é Deus - O Deus em carne humana.
D. L. Moody, o pregador conhecido como Billy Graham do 19o século, disse certa vez sobre a encarnação de Jesus: "Já
teria sido muito sacrifício para Jesus vir e ser ninado num berço de prata, ser cuidado por um anjo, e ser alimentado por
uma colher de ouro. Mas o Criador dos céus e da terra escolheu vir e se tornou homem, nascendo num estábulo, filho de
pais pobres, no pior ambiente possível".
Um anjo, na época do nascimento de Jesus, falou a José:
"Ela [Maria] dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ELE
SALVARÁ O SEU POVO DOS SEUS PECADOS". Mateus 1:21
Jesus, o Criador do Universo (João 1:1-3, 14), estava desejoso de vir ao nosso mundo
para nos resgatar do pecado e da morte.
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(2) JESUS VIVEU UMA VIDA SEM PECADO
"Jesus, o Filho de Deus,... passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado". Hebreus 4:14, 15.
Deus fez mais do que tentar nos tirar de uma vida de pecado e nos levar a uma vida mais satisfatória. Ao viver aqui como
um Homem, Jesus tornou uma vida sem pecado muito mais atrativa do que qualquer sermão que Ele tivesse pregado.
Satanás, o adversário de Cristo, procurou durante a vida terrena de Jesus levá-lo a pecar. No deserto, o Diabo preparou
seus mais ferozes assaltos contra a integridade de Jesus (Mateus 4:1-11). No Gêtsemani, antes da Sua crucifixão, a
pressão da tentação alcançou tal intensidade que o Mestre suava gotas de sangue (Lucas 22:44).
Mas Cristo ficou firme contra tudo o que o Diabo apresentou, "porém, sem pecado". Por ter
experimentado a pressão imensa dos problemas e tentações humanas, Jesus entende
nossas lutas. Ele é capaz de "compadecer-se de nossas fraquezas" (Hebreus 4:15).
Por que era necessário que Jesus vivesse uma vida sem pecado?
"Deus tornou Jesus, que era sem pecado, em pecado por nós; e em lugar da vida de
pecados, Jesus nos dá Sua vida sem pecado, para que com isso possamos ser livres
do pecado nEle". II Coríntios 5:21, parafraseado.
Jesus venceu a tentação e viveu uma vida sem pecado, a fim de que Ele pudesse trocar a
nossa velha vida de pecados pela Sua vida santa.
(3) JESUS MORREU PARA PURIFICAR DO PECADO
Quantas pessoas pecaram?
"TODOS pecaram e estão destituídos da glória de Deus". Romanos 3:23
Qual é a penalidade do pecado?
"Pois o salário do pecado é a MORTE; mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso
Senhor". Romanos 6:23
Por que Jesus morreu?
"Vejam, é o Cordeiro de Deus, que TIRA O PECADO do mundo!" João 1:29
Todos nós pecamos e estamos sujeitos à morte eterna, mas Jesus morreu em nosso lugar. Ele se tornou "pecado por
nós". Ele pagou o preço do pecado por nós. Sua morte é um dom, e "o DOM gratuito de Deus é a VIDA ETERNA em
Cristo Jesus, nosso Senhor" (Romanos 6:23).
Jesus entregou Sua vida perfeita e justa como um dom de amor para nós. Um amor como esse é quase que totalmente
incompreensível para nós. E por causa da Sua morte, "temos PAZ com Deus" (Romanos 5:1).
(4) JESUS RESSUSCITOU DOS MORTOS
A morte de Jesus na cruz não foi o final de Sua impressionante história. Ele não poderia permanecer morto e ser nosso
Salvador.
"E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão
em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos". I Coríntios 15:17, 18
Maomé e Buda apresentaram ao mundo algumas das grandes verdades filosóficas. Eles inspiraram a vida de milhões de
pessoas, mas eles não têm poder sobrenatural para dar a vida, portanto permanecem em seus túmulos.
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Por ter ressurgido do túmulo no terceiro dia após Sua morte, que promessa Jesus
pode fazer a nós?
"Porque Eu vivo, vocês também viverão". João 14:19
Jesus está vivo! Por ter vencido a morte, Ele pode nos libertar da morte e nos
oferecer vida que é tanto abundante quanto eterna. Ele irá viver em nosso coração
se Lhe convidarmos para fazer isso. O Cristo ressuscitado está presente para
suprir nossas necessidades hoje.
"E Eu estarei com vocês, até o fim dos tempos". Mateus 28:20
Homens e mulheres por todo o mundo estão partilhando histórias de como Cristo os libertou dos piores vícios e dos mais
profundos traumas emocionais.
Um de nossos ex-alunos escreveu essas palavras de gratidão em uma de suas folhas de resposta: "Eu era um
alcoólatra. Um dia, quando estava bêbado, eu vi um cartão na sarjeta anunciando o seu estudo bíblico. Eu peguei o
papel, o preenchi, recebi e estudei a lição, e então obtive o primeiro conhecimento real de Cristo. Pouco tempo depois de
fazer o curso bíblico, eu dediquei minha vida a Deus e perdi a vontade de beber". Quando Jesus tomou posse da sua
vida, esse homem recebeu um novo poder para lhe capacitar a superar esse vício. Por ser nosso Salvador ressurrecto,
Cristo pode salvar a todos os que O buscam para obter ajuda.
(5) JESUS SUBIU AO CÉU
Antes de Jesus voltar para o Pai depois de Sua ressurreição (Atos 1:9), Ele fez essa
promessa aos Seus seguidores:
"Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em Mim.
Na casa de Meu Pai há muitos aposentos;... Vou PREPARAR-LHES LUGAR. E...
voltarei e os levarei para mim... onde eu estiver". João 14:1-3
(6) JESUS MINISTRA COMO SACERDOTE CELESTIAL
Jesus constantemente nos prepara para vivermos no céu.
"Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos
em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com
relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em
vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles
que também estão sendo tentados". Hebreus 2:17, 18.
Jesus veio ao mundo para "fazer propiciação pelos pecados do povo", e nos resgatar da miséria da escravidão do
pecado. Ele morreu para nos salvar, por isso Ele pode erradicar, no final, a causa do pecado, sofrimento e morte através
da destruição do Diabo.
Jesus como Nosso Sumo Sacerdote se tornou "semelhante a seus irmãos em todos os aspectos". E Ele agora aparece
continuamente na presença do Pai para interceder por nós, como Mediador. O mesmo Jesus que abençoou as crianças,
reabilitou a mulher pega em adultério e perdoou o ladrão na cruz, está trabalhando no céu agora mesmo para suprir
nossas necessidades, para "socorrer aqueles que estão sendo tentados".
(7) JESUS VIRÁ OUTRA VEZ
Antes de retornar ao céu, que promessa Jesus fez?
"E se Eu for e lhes preparar lugar, VOLTAREI e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver".
João 14:3
Quando Jesus retornar, Ele nos libertará do pecado, da doença, da tragédia, e da morte que infestam esse planeta. E Ele
irá nos receber de braços abertos num novo mundo de felicidade eterna e vida imortal.
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4. AMOR INFALÍVEL
Uma história é contada sobre um casamento arranjado em Taiwan, entre U-Long e uma jovem mulher chamada "Flor
Dourada". Quando U-Long levantou o véu de sua noiva depois da cerimônia, ele ficou chocado e desgostoso. O rosto
dela estava cheio de marcas de catapora.
Depois disso, U-Long procurava falar o mínimo possível com sua esposa. Ela tentava fazer o seu melhor para deixá-lo
feliz, ela trabalhava bastante em casa, esperando que seu marido, com o tempo, viesse a aceitá-la. Mas ele permanecia
frio e indiferente para todas as expressões de afeto dela.
Depois de doze anos dessa fraude de casamento, U-Long começou a perder a visão de seus dois olhos. Um médico lhe
disse que ele ficaria completamente cego se não se submetesse a um transplante de córnea. Mas a operação era cara e
havia uma longa lista de espera.
Flor Dourada começou a trabalhar muitas horas durante a noite, fazendo chapéus de palha para angariar mais dinheiro.
Um dia, U-Long foi informado que havia uma córnea disponível para ele, pois tinha ocorrido um acidente. Ele correu para
o hospital para se submeter à cirurgia.
Depois de ter se recuperado, e sem desejar, decidiu ver sua esposa para que pudesse lhe agradecer por ter conseguido
o dinheiro. Quando ele virou a cabeça dela para olhá-la de frente, ele engasgou. Ela estava cega, com os olhos brancos,
sem córnea. Tomado pela emoção, ele caiu aos seus pés e soluçou. Então, pela primeira vez na vida, ele sussurrou o
nome dela: Flor Dourada.
Já há muito tempo que Jesus deseja ter um relacionamento especial com aqueles que
têm sido indiferentes para com Ele. Ele deseja que finalmente sussurremos Seu nome
como nosso Salvador. Ele estava desejoso de sacrificar não apenas Seus olhos, mas
todo o Seu corpo a fim de demonstrar seu amor infalível. Seu amor é tão poderoso que
Cristo "veio ao mundo para salvar os pecadores" (I Timóteo 1:15).
O grande sacrifício de Cristo criou um aponte que supera nossa indiferença, que cobre
nossa alienação. Você já descobriu pessoalmente que Ele deseja guiar você para
superar o abismo e se aninhar nos braços dEle? Você só precisa responder: "Jesus, eu
te amo. Obrigado por Seu incrível sacrifício. Entre em meu coração e me salve agora salve-me completamente, salve-me totalmente, salve-me eternamente. Amém!".
JESUS
VEIO como Deus em natureza humana.
VIVEU uma vida sem pecado em nosso lugar.
MORREU por nossos pecados.
RESSUSCITOU para nos libertar da morte.
SUBIU aos céus para nos preparar um lugar no céu.
MINISTRA a cada dia como nosso sumo sacerdote.
VIRÁ EM BREVE para nos levar para estarmos com Ele para sempre.
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UMA SEGUNDA CHANCE NA VIDA
Depois de viver a maior parte de sua vida sendo budista, perguntaram a um senhor idoso que vivia em Singapura: "Sr.
Lim, na sua opinião, qual a diferença entre ser budista e ser cristão?".
"Isso é fácil", respondeu ele. "Desde que aceitei Jesus como meu Salvador, tenho usufruído uma grande paz em meu
coração".
É isso o que a acontece quando centralizamos nossa vida em Cristo.
"Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme; porque ele confia em Ti". Isaías 26:3
Versão Almeida Revista e Atualizada, 2a edição. (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série
DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
Viver uma vida cristã resulta numa paz perfeita - um sentimento de segurança e bem estar.
Aqueles que fazem essa descoberta encontram a única forma de ter uma segunda chance na vida - Jesus!

1. O QUE SIGNIFICA PARA ALGUÉM PERDIDO SER SALVO
É possível para uma pessoa fisicamente morta estar passando pelo que alguns
chamam de fase boa na vida, e ainda assim estarem mortas - isso é,
espiritualmente mortas.
"VOCÊS ESTAVAM MORTOS EM SUAS TRANSGRESSÕES E PECADOS, nos
quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e
o príncipe do poder do ar, o ESPÍRITO [MAU] QUE AGORA ESTÁ ATUANDO
nos que vivem na desobediência". Efésios 2:1, 2
Satanás conduz uma pessoa espiritualmente mortal numa espiral descendente de
pecado e desobediência. A maravilhosa verdade do evangelho é que Deus ama
tais pessoas que vivem condenadas. Ele lhes ama enquanto elas ainda estão mortas em pecado, e lhes oferece uma
libertação total e completa do seu destino.
"Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, DEU-NOS A VIDA COM
CRISTO, QUANDO AINDA ESTÁVAMOS MORTOS EM TRANSGRESSÕES... para mostrar... a incomparável
riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus". Efésios 2:4-7
Deus nos amou quando não tínhamos nada que merecesse tal amor. Sua graça cria em nós uma nova vida em Cristo.
Não podemos mudar a nós mesmos, mas Deus pode. Quando vamos a Ele com fé e submissão, Ele nos dá uma
segunda chance na vida de presente.

2. DE QUE PRECISAMOS SER SALVOS?
(1) PRECISAMOS SER SALVOS DO PECADO.
"Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus". Romanos 3:23
Para colocar isso em palavras claras: não vivemos de acordo com o que sabemos ser o correto. Um pai sob estresse
pode explodir e ferir emocionalmente um filho. Uma pessoa pode ficar irritada com a maneira de dirigir de outra pessoa e
quase causar um acidente no trânsito. Um estudante pode ficar ressentido e murmurar algumas palavras ruins sobre
outro estudante. Um homem de negócios pode fazer de conta que "esqueceu" um determinado valor em sua declaração
de imposto de renda. "Todos pecaram": Essa é a condição humana.
Como a Bíblia define o pecado?
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"Toda injustiça é pecado". I João 5:17
Precisamos ser salvos de todos os tipos de maus hábitos e compulsões: mentira, ódio, abuso, luxúria, amargura, dentre
outros.
"Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a
transgressão da Lei". I João 3:4
Portanto, precisamos ser salvos do pecado - a quebra dos mandamentos de Deus.
(2) PRECISAMOS SER SALVOS DA QUEBRA DO RELACIONAMENTO COM DEUS
"Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados
esconderam de vocês o rosto dEle". Isaías 59:2
Pecados não perdoados impedem nosso relacionamento com Deus. Cristo veio para
restaurar a confiança em Deus que Satanás havia arruinado.
(3) PRECISAMOS SER SALVOS DA MORTE ETERNA - A PENALIDADE DO PECADO
"O pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os
homens, porque todos pecaram". Romanos 5:12
(4) PRECISAMOS SER SALVOS DE UMA VIDA DE PECADO, INFELIZ E VAZIA
Para o pecador, a vida é um beco sem saída.
(5) PRECISAMOS SER SALVOS DE UM MUNDO DE PECADO
Precisamos ser resgatados de um mundo cheio de pecado e suas conseqüências - misérias, dores de cabeça, solidão,
guerra, doença, e morte!
3. QUEM PODE NOS SALVAR?
Apenas Jesus pode nos salvar.
(1) JESUS PODE NOS LIBERTAR DO PECADO.
"Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o Seu povo dos seus pecados". Mateus 1:21
Um homem hindu disse a seu amigo cristão: "Eu encontro muitas coisas no hinduísmo que não encontro no cristianismo,
mas tem uma coisa no cristianismo que o hinduísmo não tem: um Salvador". O cristianismo é a única religião no mundo
que oferece um Salvador às pessoas.
(2) JESUS PODE NOS SALVAR DE NOSSO RELACIONAMENTO ROMPIDO COM DEUS
"Vocês estavam sem Cristo... sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que
antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo".
Efésios 2:12, 13
Jesus é o Amigo mais perfeito com o qual podemos desenvolver um relacionamento
íntimo. Ele gosta muito de nos motivar a alcançar o nosso melhor. "Mediante o
sangue de Cristo" nossa vida passada de pecados é perdoada, e dia a dia Ele nos
recebe, nos dá poder para vencermos o pecado, e para vivermos Sua vida perfeita.
Sabemos que Ele estará ao nosso lado para nos levantar sempre que cairmos. A
resposta que damos a Ele é cultivar um amor que produza uma vida que O agrada.
(3) JESUS PODE NOS SALVAR DA MORTE ETERNA - A PENALIDADE DO
PECADO
"Pois o salário do pecado é a morte [eterna], mas o dom gratuito de Deus é a
vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor". Romanos 6:23
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Somos transgressores da lei e condenados à morte. A penalidade para o pecado é a morte. Jesus nos salva da morte
eterna, e nos dá a vida eterna.
"Deus demonstra Seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores". Romanos
5:8.
Por causa de Seu amor que nunca falha, Jesus "morreu em nosso favor". E por ter morrido por nós e sofrido todas as
conseqüências do pecado, Deus pode perdoar e aceitar os pecadores sem precisar ser complacente com o pecado.
(4) JESUS PODE NOS SALVAR DE UMA VIDA DE PECADO E INFELICIDADE
"Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa; acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo". II
Coríntios 5:17 (Versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje).
Não podemos salvar a nós mesmos do pecado ou mudar nossa natureza por nossas próprias forças, da mesma forma
que leão pode decidir se tornar uma ovelha (Romanos 7:18). O pecado simplesmente é mais forte que nossa força de
vontade. Mas Cristo é capaz de nos fortalecer "no íntimo do [nosso] ser com poder, por meio do Seu Espírito" (Efésios
3:16). Ele trabalha para trocar nossos hábitos destrutivos por Suas qualidades saudáveis: amor, paz, alegria, bondade,
domínio próprio (Gálatas 5:22, 23). Cristo vive Sua vida através de nós, e recebemos a cura e a restauração espirituais e
uma nova vida.
Haroldo Hughes havia desistido de mudar de vida. Ele havia tentado desesperadamente
parar de beber durante muito tempo. Ele sabia muito bem que a batalha contra a garrafa
havia transformado a vida de sua esposa e suas duas filhas num inferno que já durava
dez anos. Por isso, ele entrou em sua banheira, numa manhã de inverno, e colocou o
cano do revólver dentro de sua boca. Antes de puxar o gatilho, ele decidiu que seria
melhor esclarecer algumas coisas com Deus. Aquela oração se transformou num apelo
longo e entrecortado por lágrimas, pedindo a ajuda de Deus.
E Deus se fez presente. Haroldo Hughes fez um compromisso com Cristo e acho em
Deus a força espiritual para perseverar em suas decisões. Ele parou de beber
terminantemente, e se tornou um marido e pai amável e confiável. Ele prosseguiu sua
vida e acabou conseguindo um lugar no Senado Federal dos Estados Unidos. Haroldo
Hughes descobriu o maior poder transformador do mundo - Jesus!
(5) JESUS PODE NOS SALVAR DE UM MUNDO DE PECADO
As próximas quatro lições de estudos das DESCOBERTAS BÍBLICAS explicarão como isso acontece.
4. SOMOS SALVOS QUANDO DAMOS TRÊS PASSOS SIMPLES
PRIMEIRO PASSO: Peça a Cristo para lidar com o pecado em sua vida.
Qual é nosso papel para nos livrarmos da vida de pecado?
"Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados". Atos 3:19
"A BONDADE DE DEUS O LEVA AO ARREPENDIMENTO". Romanos 2:4
"A TRISTEZA OS LEVOU AO ARREPENDIMENTO". II Coríntios 7:9
Arrependimento é simplesmente sentir remorso por nossa vida passada de pecado, e então se afastar do pecado,
fazendo uma quebra nos velhos hábitos, práticas e atitudes. Não é remorso simplesmente por temermos a punição, mas
é uma resposta à "bondade de Deus" que levou Jesus a morrer em nosso lugar por nossos pecados. Rejeitamos o
pecado porque ele é ofensivo a Deus.
Quando experimentamos uma nova vida com Cristo, deveríamos, tanto quanto possível, acertar nossos erros do
passado (Ezequiel 33:14-16).
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Qual é a função de Deus em nos tirar da nossa velha vida de pecados?
Tanto o arrependimento quanto o perdão são dons de Deus para nós.
"Deus O exaltou, colocando-o à sua direita como Príncipe e salvador, para DAR a Israel ARREPENDIMENTO E
PERDÃO DOS PECADOS" Atos 5:31
E, quando nos arrependemos, um Salvador cheio de amor perdoa nossos pecados, limpa-nos do mal, e joga nossa vida
antiga nas profundezas no oceano.
"SE CONFESSARMOS os nosso pecados, ELE É FIEL e justo para PERDOAR OS NOSSOS PECADOS e NOS
PURIFICAR de toda injustiça". 1 João 1:9 (Ver também Miquéias 7:18, 19).
Não há pecado tão terrível que o Salvador que morreu por nós na cruz do Calvário não possa perdoar. Uma pessoa que
confia em Jesus precisa apenas pedir Seu perdão. A morte de Cristo por nós não é suficiente para nos perdoar até que
peçamos perdão. Sem dúvida nenhuma que nossos pecados contribuíram para enfiar os pregos nas mãos e pés de
Cristo. Ainda assim, Jesus está mais disposto do que imaginamos a que aceitemos Seu dom do perdão e da
reconciliação.
Chegou aos ouvidos de um jovem, que havia fugido de casa, que sua mãe estava
morrendo. As notícias fizeram com que ele ficasse cheio de remorso por causa do
relacionamento rompido. Correndo para casa, ele entrou rapidamente no quarto e se
jogou na cama de sua mãe. Com lágrimas correndo pelo seu rosto, ele implorou para
que ela o perdoasse.
Ela o trouxe mais para perto e sussurrou: "Filho, eu teria te perdoado há muito tempo, se
você simplesmente tivesse pedido".
Se você se afastou de Deus, ou se você ainda não veio à Ele, por favor, pense sobre o
quão desejoso está seu amável Pai Celestial em dar as boas vindas para você em Seu
lar. Ele quer mais do que qualquer outra coisa que você aceite Sua oferta de perdão.
Jesus ama você. Ele morreu por você. Ele está sempre desejoso de perdoar você. Portanto, responda ao Seu convite
gracioso e arrependa-se. Confesse seus pecados. Creia simplesmente que Deus perdoa você, e Ele o fará. Confie nEle!
Confie em Suas promessas.
SEGUNDO PASSO: Receba uma nova vida em Jesus
Sua parte em receber uma nova vida em Jesus é crer que Jesus realmente salvou você. Aceite sem duvidar o fato de
que Ele perdoou e purificou você, que Ele apagou sua antiga vida de pecado, e lhe deu uma vida inteiramente nova e
transformada.
"Aos que... creram em Seu nome, deu-lhes direito [poder, autoridade, privilégio] de se tornarem filhos de Deus".
João 1:12
Como filho de Deus, você tem o "direito" de receber uma nova vida em Jesus. Como dissemos, você não pode alcançar
isso por você mesmo - isso é um presente do seu Pai celestial! Jesus nos dá uma promessa tão absoluta a fim de tirar
toda e qualquer insegurança ou dúvida que tenhamos.
Qual a parte de Deus em nos dar uma nova vida?
"Jesus declarou: 'Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo'". João 3:3
De acordo com Jesus, um pecador arrependido que crê verdadeiramente passa pelo novo nascimento. Isso é um milagre
que apenas Deus pode fazer. Ele promete:
"Darei a vocês um CORAÇÃO NOVO e porei um ESPÍRITO NOVO em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e
lhes darei um coração de carne". Ezequiel 36:26
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Jesus transforma nosso coração - nossos sentimentos e comportamentos - e habita "em nós" (Colossenses 1:27). Essa
nova vida não é apenas uma idéia espiritual interessante; é um fato real, uma ressurreição da morte espiritual para vida e
existência totalmente novas.
TERCEIRO PASSO: Viver por Jesus a cada dia
A vida cristã envolve uma rejeição diária do orgulho e uma ligação constante com Jesus como nosso amável Amigo.
Crescemos nessa nova vida ao fortalecermos nossa relação com Jesus. Isso significa passar tempo com Ele, estar
aberto para se comunicar honestamente com Ele. Deus nos deu cinco auxiliares divinos para ajudarem o nosso
crescimento espiritual: estudo da Bíblia, oração, meditação, comunhão com outros cristãos e partilhar nossa experiência
com os outros.
Viver com Cristo não significa que nunca cometemos erros. Mas ter a certeza de que quando caímos e pecamos,
podemos clamar pelo perdão divino e continuar a caminhar. Significa andar em uma determinada direção, e ter certeza
da presença viva e constante de Cristo em nosso coração.
5. A ALEGRIA DA SEGUNDA CHANCE
Haroldo Hughes recebeu muitas honras durante sua distinta carreira como Senador dos Estados Unidos. Contudo, a
mais importante para ele ocorreu logo após seu compromisso com Cristo.
Haroldo estava sozinho, estudando a Bíblia certa noite, em sua sala, quando
sentiu um pequeno cutucão em seu cotovelo. Ele olhou para o lado. Eram suas
duas filhas pequenas, silenciosamente, já vestidas com suas camisolas de
dormir, em pé ao lado da poltrona em que ele estava sentado. Ele contemplou-as
por algum tempo; elas tinham mudado tanto, e ele tinha perdido muita coisa
durante sua devastadora batalha contra a garrafa.
Então Carol, a mais nova, disse: "Papai, viemos lhe dar um beijo de boa noite".
Os olhos do pai se embaçaram. Fazia muito tempo desde a última vez que suas
filhas tinham vindo lhe abraçar. Agora, aqueles pares de olhos serenos não
expressavam medo algum. O papai tinha finalmente voltado para casa.
Jesus verdadeiramente dá uma segunda chance para as pessoas. Ele pega os casos mais sem esperança e cria
maravilhosos recomeços.
O Salvador anseia por ver cada um de nós de volta ao lar. Você já aceitou o convite de amor de Cristo? Receber o
perdão de Deus e ser purificado dos pecados é tão simples e profundo quanto abrir seus braços para receber um abraço
de uma criança.
Se você ainda não confiou em Cristo como seu Salvador pessoal, você pode fazer isso agora mesmo, orando de maneira
semelhante a que se segue:
"Pai, sinto muito por minha vida antiga de pecado. Obrigado por enviar Teu Filho a este mundo para morrer em meu
lugar. Jesus, por favor, perdoe meus pecados, entre em minha vida e me salve. Eu quero uma segunda chance na vida quero ser nascido de novo. Mais que isso, quero estabelecer uma relação diária contigo. Obrigado por fazer esse milagre
em mim. Em nome de Jesus, Amém".
Faça essa descoberta maravilhosa: Quando vamos a Jesus, Ele nos salva.
COMO RECEBEMOS UMA NOVA VIDA EM CRISTO
1. Cremos nEle e O recebemos como Salvador e Senhor
2. Estabelecemos um relacionamento com Ele. (Um tempo regular de oração e leitura da Bíblia é vital).
3. Cristo atua, através de Seu Espírito, para substituir nossos hábitos ruins por Suas qualidades boas.
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DESCOBRINDO O SEU FUTURO
Os médicos Patrícia e Davi Mrazek já viram um grande número de experiências de cortar o coração em seu trabalho.
Como pediatras, eles lidam com muitas crianças em sofrimento. No entanto, eles ficam intrigados com o fato de que
algumas crianças se recuperam de desastres, enquanto outras não têm essa sorte. Por quê? Por que, por exemplo, uma
criança entra nas drogas, enquanto outra vai para a faculdade? Por que algumas crianças que foram abusadas quando
pequenas crescem e se tornam também pessoas que cometem abuso, enquanto outras se tornam bons pais?
O casal Mrazek liderou uma extensa pesquisa para descobrir as respostas a estas perguntas. Em seu estudo, uma
característica em comum se fez presente muito freqüentemente dentre aqueles que sobreviveram aos traumas e
conseguiram estabelecer vidas saudáveis. O segredo? "Uma visão básica da vida com otimismo e esperança". A
esperança faz toda a diferença. Mais do que qualquer outra coisa, a esperança é que nos ajuda a superar as dificuldades
quando elas surgem em nosso caminho.
Os seres humanos precisam desesperadamente de esperança. Todavia, a pergunta é: como obtê-la? A esperança é
difícil de ser encontrada em nosso mundo - ATÉ que olhemos nossa vida pela perspectiva das profecias bíblicas. Essa
lição das DESCOBERTAS BÍBLICAS examina uma profecia impressionante que tem inspirado vários indivíduos a ter
uma esperança vibrante em seu viver.
1. UMA PROFECIA INCRÍVEL
Cerca de quinhentos anos antes do nascimento de Cristo, Deus deu ao mundo um relance do que aconteceria no futuro,
através do profeta Daniel. Deus apresentou um esboço da história do mundo, cobrindo um período de 2.500 anos, desde
os tempos de Daniel até os nossos dias.
Essa profecia se originou num sonho que Deus deu a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, há mais ou menos 2.500 anos.
O sonho preocupou profundamente esse monarca. Contudo, ele não conseguia se lembrar do sonho quando acordou!
Depois que todos os sábios da Babilônia falharam em ajudar o rei a lembrar-se de seu sonho ou interpretá-lo, um jovem
hebreu exilado, de nome Daniel, entra em cena, asseverando que o Deus do Céu
poderia revelar todos os mistérios.
Em pé, diante do rei, Daniel firmemente declarou:
"Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma GRANDE ESTÁTUA: uma estátua
enorme, impressionante, e sua aparência era terrível.
A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o
ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram ferro, e os pés eram em
parte de ferro e em parte de barro.
Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos,
atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou.
Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram
pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou
sem deixar vestígio. Mas A PEDRA QUE ATINGIU A ESTÁTUA TORNOU-SE UMA
MONTANHA E ENCHEU A TERRA TODA." Daniel 2:31-35 (A não ser quando
indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova
Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
Essa estátua, a princípio, pode aparentar não ter qualquer aspecto que possa dar
esperança para os tempos atuais, mas espere um pouco.
2. A PROFECIA INTERPRETADA
Depois de contar a um Nabucodonosor muito impressionado exatamente o que ele
tinha visto em seu sonho, o profeta Daniel explicou:
"Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei". Daniel 2:36
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A CABEÇA DE OURO: Que poder mundial, de acordo com o que Daniel disse ao rei, era
simbolizado pela cabeça de ouro?
"Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória...
TU ÉS A CABEÇA DE OURO". Versos 37, 38
Daniel estava dizendo ao governante do maior império do mundo: "Nabucodonosor, Deus está
dizendo a você que o seu império, a Babilônia, é representada pela cabeça de ouro da estátua".
O PEITO E OS BRAÇOS DE PRATA: De uma perspectiva humana, a Babilônia parecia que
seria um império que duraria para sempre. Mas, o que a profecia diz que aconteceria depois?
"Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu". Verso 39
Em cumprimento à predição de Deus, o reino de Nabucodonosor virou ruínas quando Ciro, o
general Persa, sobrepujou o império babilônico em 539 AC. Portanto, o peito e os braços de prata representam a MedoPérsia, outro poderoso império.
O VENTRE E OS QUADRIS DE BRONZE: O que essa parte da grande imagem de metal
representa?
"Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra".
Verso 39
O ventre e os quadris de bronze da imagem simbolizam o reino da Grécia. Alexandre o Grande
conquistou os Medos e os Persas, transformando a Grécia no terceiro maior império do mundo.
Ela esteve em destaque de 331 a 168 AC.
AS PERNAS DE FERRO:
"Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo;
e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros".
Verso 40
Depois da morte de Alexandre, seu império se enfraqueceu e foi dividido entre facções rivais, até
que finalmente em 168 AC, na batalha de Pidna, o "Império do Ferro", Roma, esmagou a Grécia.
César Augusto governava Roma quando Jesus nasceu, por volta de 2.000 anos atrás (Lucas 2:1).
Cristo e Seus apóstolos viveram durante o período representado pelas pernas de ferro. Gibbon,
um historiador do século dezoito, sem dúvida tinha as profecias de Daniel em mente quando
escreveu: "As imagens de ouro, prata, e bronze, que serviram para representar as nações e seus
reis, foram sucessivamente estraçalhadas pela monarquia do ferro, Roma". (Edward Gibbon, The History of the Decline
and Fall of the Roman Empire, John D. Morris and Company, vol. 4, p. 89).
Pense por um momento sobre essa predição a partir de um ponto de vista humano. Como Daniel, que viveu no tempo da
Babilônia, poderia ter qualquer idéia sobre como os impérios se sucederiam centenas de anos no futuro? É difícil para
nós até mesmo predizer qual será a tendência da bolsa de valores da semana que vem! E ainda assim, Babilônia, MedoPérsia, Grécia e Roma seguiram seu rumo exatamente como foi predito - como se fossem alunos obedientes em fila.
Será que Deus está no controle do futuro? Será que podemos ter esperança de que Ele tem um grande plano por trás de
tudo? A resposta é um sonoro: SIM!
OS PÉS E OS DEDOS DE FERRO MISTURADO COM BARRO: Será que haveria
um quinto poder que se seguiria a Roma?
"Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro.
Isso quer dizer que ESSE SERÁ UM REINO DIVIDIDO, mas ainda assim terá
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um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em
parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte, e em parte frágil". Daniel 2:41, 42
O profeta predisse, não um quinto império, mas uma divisão da monarquia do ferro de Roma. Roma se fragmentaria em
dez reinos, como simbolizado pelos pés e os dedos da imagem.
Será que isso realmente aconteceu? Com certeza que sim. Durante o quarto e o quinto séculos da era cristã, reinos
bárbaros vindo do norte, invadiram o decadente império romano, terminando com todas as barreiras. Finalmente, dez
das tribos ganharam a maioria do território ocidental de Roma, e dez nações distintas e independentes se estabeleceram
dentro das fronteiras da Europa. Logo, os dedos representam as nações que originaram a Europa atual.
3. NOSSOS DIAS NA PROFECIA BÍBLICA
Será que a profecia de Daniel predisse os esforços que seriam feitos para unir essas nações da Europa sob um mesmo
governante?
"E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por
meio de casamentos, mas a UNIÃO decorrente dessas alianças NÃO SE FIRMARÁ, assim como o ferro não se
mistura com o barro". Daniel 2:43
Vez após outra, homens poderosos têm tentado unir a Europa, mas eles sempre
falham em conseguir tal objetivo. Napoleão foi quem chegou mais perto de
conseguir unir a Europa dividida. Mas, provavelmente pensando nessa profecia,
enquanto fugia derrotado do campo de batalhas de Waterloo, exclamou: "Deus,
Todo Poderoso, isso é demais para mim!".
O Kaiser Wilhelm II e Adofl Hitler criaram o exército mais poderoso de seus dias.
Mas ambos falharam em tentar unir a Europa sob seu poder. Por quê? Porque a
Palavra de Deus é clara: "a união... não se firmará". O resultado de duas guerras
mundiais confirmou que Deus dirige o futuro em com Suas mãos; Ele está no
controle de tudo. Isso é mais que suficiente para nos dar esperança, paz de
espírito, e confiança no Seu plano para nossas vidas.
4. UM OLHAR PARA O FUTURO
Apenas uma parte da profecia de Daniel ainda não se cumpriu. Qual é o significado da pedra que atinge os pés da
estátua, e a esmigalha, e depois se torna uma grande montanha que enche toda a terra?
"NA ÉPOCA DESSES REIS [as nações da Europa moderna], O DEUS DOS CÉUS ESTABELECERÁ UM REINO que
jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles
reis e os exterminará, mas ESSE REINO DURARÁ PARA SEMPRE". Daniel 2:44
A expressão "desses reis" só poderia estar se referindo aos reis simbolizados pelos pés e os dedos da estátua - os
governantes das nações da Europa moderna, apontando, portanto, para os nossos dias. A pedra que foi cortada sem a
ajuda de mãos humanas deverá atingir a estátua e quebrá-la em pedaços, e então encherá toda a terra (versos 34, 35 e
45). Logo, Jesus descerá dos céus para "estabelecer um reino", Seu reino de felicidade e paz. Então Cristo, a Rocha
Eterna e o Rei dos Reis, governará esse mundo para sempre!
Tudo na profecia de Daniel 2 já aconteceu, com exceção do ato final - a destruição da estátua pela pedra. De acordo
com o tempo de Deus, estamos agora nos aproximando do grande clímax, a volta de Jesus ao nosso mundo. Jesus
Cristo, o Filho de Deus, está para terminar com a longa e sangrenta luta da história humana e estabelecer Seu reino
eterno de amor e graça.
5. O SONHO DO REI E VOCÊ
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Essa profecia revela a mão de Deus dirigindo o surgimento e queda das
nações. Deus sabe o passado, e essa profecia bíblica mostra claramente que
Ele também sabe o futuro. Se Deus dirige os movimentos das nações com tal
precisão, certamente Ele tem poder para guiar a vida de cada indivíduo. Jesus
nos assegurou: "Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados.
Portanto, não tenham medo". (Mateus 10:30, 31). O dom da fé que Deus nos
dá pode se tornar o antídoto para todas as nossas preocupações e medos. A
esperança inspirada por Ele pode servir como uma âncora para nossas almas
(Hebreus 6:19).
O escolástico do século dezesseis, Erasmo, relatou um incidente durante uma
viagem marítima que o marcou profundamente pelo resto da vida. O barco no
qual ele se encontrava enfrentou uma tempestade. À medida que as violentas ondas se chocavam contra o navio, e este
começava a rachar, até mesmo os marinheiros entraram em pânico. Os passageiros estavam praticamente histéricos. A
maioria gritava por ajuda para seu santo protetor, cantava hinos, ou clamava em voz alta em oração.
Erasmo percebeu um passageiro que agia totalmente diferente. "De todos nós",
escreveu Erasmo, "o único que permanecia tranqüilo era uma jovem senhora que
embalava um bebê que estava cuidando. Ela era a única pessoa que não gritava,
chorava, ou barganhava com o céu. Ela não fazia nada a não ser orar
silenciosamente, consigo mesma, enquanto segurava firmemente o bebê em suas
pernas".
Essa oração, pensou Erasmo, era simplesmente uma continuação da sua vida
regular de oração. Ela parecia estar totalmente entregue aos cuidados de Deus.
Quando o navio começou a afundar, a jovem foi colocada num bote salva-vidas, recebeu um mastro para usar como
remo, e foi enviada para o meio das ondas. Ela tinha que segurar o bebê com uma mão e tentar remar com a outra.
Poucos achariam que ela sobreviveria ao agito das águas.
Mas sua fé e sua disposição de confiar em Deus a mantiveram em bom estado. A mulher e seu bebê foram os primeiros
a alcançar a praia.
Esperar em um Deus que é fiel pode fazer toda a diferença - mesmo quando nosso mundo parece estar se desfalecendo
à nossa volta. Não estamos sozinhos para enfrentar o mundo. Uma mão cuidadosa
está nos guiando e nos apoiando.
Se você se entregar completamente a Cristo, Ele lhe dará uma fé que produzirá
confiança para enfrentar qualquer tempestade. Descubra a paz sobrenatural que
Jesus promete:
"Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou... Não se perturbe o seu coração, nem
tenham medo". João 14:27
Você tem paz? Se você tem, agradeça a Jesus, seu Salvador. Se você não tem, por
que não convidá-lO a entrar em sua vida hoje?
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JESUS VIRÁ BUSCAR VOCÊ
Depois de anos de maus tratos, Armado Valladares tornou-se apenas uma sombra desfigurada do homem que já tinha
sido um dia. Ele estava cumprindo uma pena de 30 anos em uma das prisões do Comandante Castro por ter orado na
igreja no dia de Natal. Os guardas da prisão maltrataram, torturaram e humilharam aquele homem, mas ele se recusou a
negar a sua fé.
Algo fez com que ele continuasse firme: uma promessa feita a uma jovem de nome
Marta. Eles haviam se encontrado e se apaixonado enquanto ele estava na prisão.
Ela ficou profundamente atraída à fé que ele demonstrava. Pouco tempo depois do
casal se unir pela cerimônia civil num dos pátios da prisão, Marta foi forçada a
imigrar para Miami, nos Estados Unidos.
Essa separação foi muito dolorosa para ambos. Mas Armando cuidou de enviar
secretamente uma promessa para sua amada. Num pequeno pedaço de papel de
rascunho, ele escreveu sua promessa: "Eu vou até você. As baionetas no
horizonte atrás de mim não serão mais importantes que isso".
Esse prisioneiro decidiu que de alguma maneira, ele e Marta fariam seus votos numa igreja, diante de Deus. Algum dia
sua união seria completa. "Você está sempre comigo", ele lhe disse.
A promessa de Armando fez com que ele continuasse firme durante todos os anos de maus tratos que teriam destruído o
espírito de maioria dos homens. E também serviu para animar Marta. Ela trabalhou ininterruptamente para levar a
opinião pública a conhecer a terrível situação de seu marido. Ela nunca desistiu de esperar.
1. A PROMESSA
De vez em quando, somos tentados a nos perguntar se será realmente possível que Cristo descerá do céu azul acima de
nós para nos reunir. Estamos separados a tanto tempo. Tal final feliz para a longa e trágica história da terra pode parecer
boa demais para ser verdade. Contudo, há uma coisa que pode manter a esperança viva em nosso coração. O segredo
é a promessa feita por Jesus de que voltaria. Pouco antes de deixar Seus discípulos e subir ao céu, Jesus fez essa
promessa:
"Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos
aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for, e vos preparar lugar,
VOLTAREI e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver". João 14:1-3 (A não ser quando
indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia
[NVI].).
Antes de Jesus subir aos céus, Ele assegurou a Seus discípulos: "VOLTAREI!" Ele
prometeu voltar e levar todos os que confiam nEle para um lugar especial que tem
preparado para nós. As Escrituras falam da Sua segunda vinda aproximadamente
2.500 vezes. O fato de que Jesus está voltando ao mundo uma segunda vez é tão
certo quanto foi real a Sua vida nessa terra há cerca de dois mil anos atrás.
Muito tempo antes de Jesus aparecer, Deus prometeu que um Messias viria, e Ele
seria um Libertador que levaria sobre Si nossas iniqüidades e proveria perdão para o
pecado humano. Essa promessa parecia muito boa para ser verdade para muitas
pessoas que viviam no mundo antigo e enfrentavam as durezas da vida. No entanto,
Jesus veio e morreu numa cruz. A promessa se tornou realidade mais gloriosamente
do que as pessoas imaginavam que fosse possível. Sua promessa de voltar também
se tornará realidade. Podemos confiar na promessa de Jesus baseada em Seu amor
por nós, de que vai voltar e reunir aqueles por quem teve que pagar um preço infinito.
Durante seu aprisionamento, Armando continuou a "contrabandear" poemas,
mensagens e desenhos para Marta. Por sua vez, ela procurou publicar alguns desses
escritos. Sua eloqüência atraiu a atenção do mundo. Os governos começaram a pressionar Castro para que libertasse os
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prisioneiros presos por motivos de consciência. O presidente francês interviu e, finalmente, em outubro de 1982,
Armando foi colocado num avião que seguiu para Paris. Ele não ousava crer que finalmente estava livre - nem mesmo
quando o avião tocou o solo francês. Mas então, depois de duas décadas de sofrimento, anseios e espera, Armando
correu para os braços de Marta.
Alguns meses mais tarde, um casal muito feliz se apresentava numa igreja em Miami e repetiam seus votos. Finalmente
sua união estava completa. A promessa foi cumprida: "Eu vou até você".
Dá para imaginar que reunião maravilhosa será aquela quando finalmente formos capazes de ver a Cristo face a face?
Sua aparência gloriosa irá ofuscar todos os nossos sofrimentos e frustrações, e irá exterminar toda a dor que temos
guardado no fundo de nosso coração. A volta de Jesus irá cumprir nossos anseios mais profundos e nossas mais
entusiásticas expectativas. Entraremos numa eternidade de união íntima e pessoal com a personalidade mais
maravilhosa que existe no Universo.
Jesus em breve virá! Está você ansiando esse dia?
2. COMO SERÁ A VINDA DE JESUS?
(1) JESUS VIRÁ SECRETAMENTE?
"Vejam que eu [Jesus] os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes
disser: 'Ele está lá, no deserto', não saiam; ou 'Ali está ele, dentro da casa!', não
acreditem. PORQUE ASSIM COMO O RELÂMPAGO sai do Oriente e SE MOSTRA
no Ocidente, ASSIM SERÁ A VINDA DO FILHO DO HOMEM". Mateus 24:25-27
Um relâmpago riscando o céu é visível a grandes distâncias. Da mesma maneira, a
volta de Jesus não será algum evento secreto ou subjetivo.
(2) JESUS VOLTARÁ REALMENTE COMO UMA PESSOA?
"E eles [os seguidores de Jesus] ficaram com os olhos fixos no céu enquanto
ele [Jesus] subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de
branco, que lhes disseram: 'Galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
ESSE MESMO JESUS, que dentre vocês foi ELEVADO PARA O CÉU, VOLTARÁ
DA MESMA FORMA como o viram subir". Atos 1:10, 11
No dia em que deixou nosso mundo, os anjos asseguraram a Seus discípulos que o
"mesmo Jesus" levado ao céu - não outra pessoa - voltaria da mesma forma, mas
agora como Rei dos Reis. O mesmo Jesus que curou os doentes e abriu os olhos dos
cegos. O mesmo Jesus que falou gentilmente à mulher em adultério. O mesmo Jesus
que enxugou as lágrimas dos que choravam os seus mortos, e que recebeu as crianças em Seu colo. O mesmo Jesus
que morreu na cruz do Calvário, descansou no túmulo, e ressuscitou dos mortos do terceiro dia.
(3) SERÁ QUE JESUS VIRÁ DE UMA FORMA QUE POSSAMOS VÊ-LO?
"Eis que ele vem com as nuvens, e TODO O OLHO O VERÁ". Apocalipse 1:7 (primeira parte)
Todos os que estiverem vivos quando Jesus voltar, tantos os justos quanto os ímpios, serão testemunhas de Seu
retorno.
Quantos, de acordo com o próprio Jesus, verão a Sua vinda?
"Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e TODAS AS NAÇÕES DA TERRA se lamentarão e VERÃO o
Filho do Homem vindo nas nuvens de céu com poder e grande glória". Mateus 24:30
Todos os vivos de nosso planeta verão a volta de Jesus.
(4) QUEM ACOMPANHARÁ JESUS QUANDO ELE VIER?
"Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória
celestial". Mateus 25:31
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Imagine como será ver a Jesus voltando com todo o Seu esplendor, e
rodeado por "todos os anjos".
(5) PODEMOS PREDIZER O TEMPO EXATO DA VOLTA DE JESUS?
"Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o
Filho, senão somente o Pai... Assim, vocês também precisam estar
preparados, porque o Filho do homem virá numa hora em que vocês
menos esperam". Mateus 24:36-44
Todos assistirão a chegada gloriosa de Jesus, mas muitos não estarão
preparados para ela. Está você, pessoalmente, preparado para a volta de
Jesus?
3. O QUE JESUS FARÁ QUANDO VIER OUTRA VEZ?
(1) JESUS AJUNTARÁ TODOS OS SALVOS (os eleitos)
"E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos,
de uma a outra extremidade dos céus". Mateus 24:31
Se você tiver permitido que Jesus prepare seu coração e sua vida, você o encontrará com alegria, pois estará
encontrando Seu Salvador.
(2) JESUS RESSUSCITARÁ OS JUSTOS QUE MORRERAM
"Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus,
e OS MORTOS EM CRISTO RESSUSCITARÃO PRIMEIRO". I Tessalonicenses 4:16
Jesus desce dos céus com um grito. Sua poderosa voz é ouvida por todo o mundo. Ela abre as sepulturas em cada
cemitério e ressuscita milhões de pessoas que aceitaram a Jesus durante as eras. Que dia sensacional será esse!
(3) JESUS TRANSFORMARÁ TODOS OS JUSTOS NA SUA VIDA - não apenas os justos mortos, mas também os que
estiverem vivos.
"Depois nós, os que estivermos vivos SEREMOS ARREBATADOS COM ELES nas nuvens, para o encontro com o
Senhor nos ares". Verso 17
Para nos preparar para a eternidade, Cristo transforma nossos corpos mortais que são sujeitos à morte em corpos
imortais gloriosos.
"Eis que lhes digo um mistério: Nem todos dormiremos, mas TODOS SEREMOS
TRANSFORMADOS, num momento, num abrir e fechar de olhos, AO SOM DA ÚLTIMA
TROMBETA. Pois a trombeta soará, OS MORTOS RESSUSCITARÃO INCORRUPTÍVEIS
e NÓS SEREMOS TRANSFORMADOS. Pois é necessário que aquilo que é corruptível
se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é imortal, se revista de imortalidade". I
Coríntios 15:51-53
Quando Jesus vier, "todos seremos transformados". Pense nisso: não haverá mais artrite,
paralisia, ou câncer. Os hospitais serão fechados, e as casas funerárias desaparecerão.
Cristo voltou!
(4) JESUS LEVARÁ OS JUSTOS PARA VIVER NO CÉU
O próprio Jesus fez esta promessa: "Virei outra vez e os levarei" para a casa do Meu Pai (ver
João 14:1-3). Pedro fala da herança dos redimidos que está "guardada nos céus para vocês"
(I Pedro 1:4). Podemos olhar para o futuro e imaginar as maravilhas da cidade de Deus, a
Nova Jerusalém, e finalmente ver nosso Pai celestial.
(5) JESUS ELIMINARÁ O MAL E O SOFRIMENTO PARA SEMPRE
Os ímpios - aqueles que rejeitarem persistentemente a misericórdia oferecida por Jesus - estão na verdade se
condenando. Ao olharem o rosto de Jesus vindo na direção deles, das nuvens, uma súbita percepção do seu pecado
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será muito dolorosa de se agüentar; eles clamarão para as montanhas e as rochas: "Caiam sobre nós e escondam-nos
da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro!" (Apocalipse 6:16). Eles preferem a morte a terem que
encarar a glória maravilhosa de Jesus.
Eles sabem que a voz que agora irrompe pelo céu, já implorou suavemente a eles que aceitassem a graça divina.
Aqueles que se perdem nessa louca corrida em busca de dinheiro, prazer ou status, perceberão ali que negligenciaram a
única coisa que realmente valia na vida.
Essa é uma revelação esmagadora. Afinal, nenhum deles precisava ter se perdido. O próprio Deus não tem "prazer na
morte dos ímpios" (Ezequiel 33:11). Ele não quer "que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento" (II
Pedro 3:9). Jesus implora: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso".
(Mateus 11:28). Mas, por incrível que pareça, alguns ainda evitam Seu convite maravilhoso.
4. VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA A VOLTA DE JESUS?
Foi exigido de Jesus um grande preço para que pudesse nos garantir um futuro glorioso com Ele. Foi exigido dEle a Sua
vida!
"CRISTO FOI OFERECIDO EM SACRIFÍCIO UMA ÚNICA VEZ, para tirar os pecados de muitos; e APARECERÁ
SEGUNDA VEZ, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que O aguardam". Hebreus 9:28
O Salvador que morreu na cruz para nos purificar do pecado "aparecerá uma segunda vez"
e trará "salvação aos que O aguardam". Cristo Se sacrificou a fim de oferecer salvação a
cada um de nós. Mas, se não houvesse a Segunda Vinda, a cruz teria falhado. Cristo
deseja nos dar um lar eternamente seguro com Ele. Para que isso aconteça, devemos
permitir que Ele governe nosso coração como Salvador e Senhor agora mesmo.
Na manhã do dia 16 de agosto de 1945, no Norte da China, um menino passou correndo
por um pátio de um campo de prisioneiros, gritando que tinha visto um avião no céu. Todos
os prisioneiros que ainda tinha forças correram para fora e olharam para cima. Esses
homens e mulheres tinham sofrido durante anos com o isolamento, a privação e a
ansiedade, aprisionados pelos japoneses como cidadãos de nações inimigas. Para muitos,
apenas uma coisa os mantivera espiritualmente vivos: a esperança de que algum dia a
guerra terminaria.
Algo parecido com um choque elétrico passou por aquele grupo de 1.500 sobreviventes ao
perceberem que esse avião poderia estar vindo para LHES BUSCAR. À medida que o
barulho da aeronave ia se tornando mais alto, alguém gritou: "Vejam, há uma BANDEIRA
AMERICANA pintada na lateral do avião!". Então, num ânimo indescritível, várias vozes
gritaram: "Vejam, eles estão acenando para nós! Eles sabem quem somos. Estão vindo
para nos buscar".
Nesse momento, o entusiasmo era maior do que esses maltrapilhos, fracos e saudosos
sobreviventes podiam suportar. Um pandemônio instalou-se. As pessoas começaram a
correr em círculos, gritar o mais alto que podiam, agitando os braços e chorando.
Repentinamente, a multidão parou e olhou em silêncio. A parte de baixo da aeronave
subitamente se abriu e os homens começaram a se jogar de os pára-quedas. As pessoas
que vinham para resgatá-los, não viriam simplesmente em algum dia no futuro; eles
estavam vindo naquele momento, para estar no meio deles IMEDIATAMENTE!
A multidão se dirigiu para o portão daquela prisão. Ninguém parou para pensar nas armas
apontadas para eles pelos vigias das torres. Depois de anos de frustração e solidão, nada
mais importava. Eles arrebentaram o portão e correram para onde os pára-quedistas
tinham pousado.
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Logo, aquela multidão de gente se virou e voltou para a prisão - com os soldados nos ombros. O comandante da prisão
se entregou sem lutar. A guerra estava realmente acabada. A liberdade tinha chegado. O mundo estava renovado!
Logo, NOSSO Deus, NOSSO Salvador, descerá nas nuvens dos céus para nos resgatar. A longa história de horror da
crueldade humana para com seus irmãos chegará ao fim. Haverá júbilo naquele dia, gritos de alegria ao finalmente
entendermos: "Ele está se aproximando; já posso ver os anjos tocando suas trombetas". O som vai ficando mais e mais
alto; a nuvem vai ficando mais brilhante, até quase não conseguirmos mais suportar. Mas, não conseguiremos parar de
olhar até percebermos: "Ele está me vendo. Ele sabe quem eu sou". E então, saberemos com grande alegria: "Esse é o
meu Deus. Ele está vindo me buscar, não algum dia, mas hoje, agora mesmo!".
Está você pronto para receber o Rei em toda Sua glória? Se não, por favor, convide Jesus a entrar pessoalmente em sua
vida e tomar conta dela. Assim como a volta de Jesus a esse mundo irá solucionar os problemas que existem nele, a
entrada de Jesus em seu coração ajudará você a lidar com seus problemas diários no presente. O maior Solucionador de
Problemas pode libertar você da culpa e do peso do pecado, e lhe dar a vida eterna.
A entrada de Jesus em Sua vida pode mudá-la drasticamente, assim como a volta de Jesus transformará perpetuamente
nosso mundo. Você pode depender de Jesus. Ele vai preparar você para Sua volta e lhe dará a maravilhosa certeza de
que há uma vida de felicidade eterna esperando por você.
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O LAR NO CÉU
Quando Marco Pólo voltou para sua cidade natal, Veneza, depois
de muitos anos no Oriente, seus amigos pensaram que suas
longas viagens tinham lhe enlouquecido. Ele tinha algumas
fábulas incríveis para contar. Marco tinha viajado para uma
cidade cheia de prata e ouro. Ele tinha visto pedras escuras que
queimavam, mas nenhuma se transformava em carvão. Ele tinha
visto um pedaço de tecido que não pegava fogo, nem mesmo
quando era jogado nas labaredas de fogo, mas ninguém nunca
tinha ouvido falar de amianto. Ele falou de serpentes do tamanho
de dez passos, com mandíbulas largas o suficiente para engolir
um homem por completo, nozes do tamanho da cabeça de um
homem, mas que por dentro eram brancas como o leite, e de
uma substância que jorrava do solo e que conseguia manter as
lâmpadas acesas. Mas ninguém nunca tinha ouvido falar de
crocodilos, cocos e coqueiros ou óleo cru. Eles simplesmente
deram risadas de tais histórias. Anos mais tarde, quando Marco
Pólo estava vivendo seus últimos momentos de vida, um homem
devoto ao lado de sua cama instou com ele para que recontasse todas aquelas grandes fábulas que ele já tinha contado
antes. Mas Marco se recusou: "São todas verdadeiras - cada parte delas. Na verdade, não contei nem metade do que eu
vi".
Os escritores bíblicos que nos dão lampejos do céu parecem partilhar do sentimento de Marco Pólo. Em visão, eles
viram um lugar tão brilhante e tão fantástico, que eram capazes de descrever apenas fragmentos do que viam. E
enfrentamos o mesmo desafio que os amigos de Marco Pólo. Devemos buscar imaginar os "crocodilos e cocos" que
nunca vimos, pois os relances que obtemos da Bíblia nos mostram que o céu é muito mais do que sentar em nuvens e
tocar harpas.
1. O CÉU É UM LUGAR REAL?
Jesus está atualmente preparando para nós um lugar real num céu real.
"Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim [Jesus]. Na casa de Meu Pai há muitas
moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois VOU PREPARAR-VOS UM LUGAR. E, quando eu for e vos
preparar lugar, VOLTAREI e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também".
João 14:1-3, Versão Almeida Revista e Atualizada, 2a edição. (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da
série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
Jesus está vindo ao nosso mundo uma segunda vez para nos levar para uma
mansão especialmente preparada para nós, numa cidade celestial cuja glória
ultrapassa os nossos maiores sonhos: a Nova Jerusalém.
Depois de termos vivido ali por mil anos, Cristo pretende trazer o lar celestial para
o planeta Terra. Quando a Nova Jerusalém descer, o fogo vai purificar o mundo
inteiro. Nosso planeta renovado se tornará, então, o lar permanente dos salvos.
(Apocalipse 20:7-15. Ver mais sobre isso na Lição 22).
O que João, o autor de Apocalipse, relata que acontecerá em seguida?
"Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra
tinham passado; e o mar já não existia. Vi a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de
Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia:
"Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o
próprio Deus estará com eles e será o seu Deus". Apocalipse 21:1-3
Depois da transformação por fogo, quem Jesus promete que vai ocupar a nova terra?
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"Bem aventurados os humildes, pois eles receberão a Terra por herança". Mateus 5:5 (Ver também Apocalipse
21:7).
Cristo promete restaurar Seu mundo, que já foi perfeito um dia, à sua beleza edênica original, e os humildes "herdarão a
terra".
2. TEREMOS UM CORPO REAL NO CÉU?
Quando Jesus apareceu aos Seus discípulos em Seu corpo ressuscitado e glorificado, como Ele descreveu esse corpo?
"Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo! Toquem-me e vejam; um
espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho".
Lucas 24: 39
Jesus tinha um corpo real; Ele convidou Tomé a tocá-lo (João 20:27). Nessa ocasião,
Jesus entrou numa casa real, conversou com pessoas reais e até comeu comida real.
(Lucas 24:43).
O Céu não é habitado por fantasmas, mas por pessoas reais que usufruem a vida
espiritual, e que têm "um corpo glorificado".
"A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o
Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as
coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados,
tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso". Filipenses 3:20, 21
Podemos ter certeza de que nosso corpo celestial será tão sólido e real quanto o corpo ressurrecto de Cristo.
Reconheceremos nossos familiares e amigos no céu?
"Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então, veremos face a face. Agora
conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido". I
Coríntios 13:12
No céu, seremos "plenamente conhecidos". Nos entenderemos e nos apreciaremos muito mais profundamente do que
jamais aconteceu aqui em nosso mundo atual.
Os discípulos de Jesus O reconheceram em Seu corpo celestial, aparentemente em virtude de Seus aspectos familiares
(Lucas 24:36-43). Maria O conheceu no túmulo por causa do som familiar da Sua voz quando Ele a chamou pelo nome
(João 20:14-16). Os dois discípulos em Emaús O identificaram por causa dos gestos familiares. Quando eles perceberam
a maneira pela qual seu convidado abençoava a comida, eles O reconheceram como sendo Jesus (Lucas 24:13-35).
Os redimidos certamente experimentarão a alegria de encontros "face a face" no céu. Imagine a alegria em reconhecer o
jeito especial de sorrir de seu cônjuge, ou um chamado familiar de uma criança que você foi obrigado a enterrar há muito
tempo, ou perceber os gestos característicos de um amigo amado. Teremos uma eternidade para aprofundar os laços
mais preciosos que nos unem, e a desenvolver amizades íntimas com as personalidades mais fascinantes do universo.
3. O QUE FAREMOS NO CÉU?
Teremos várias atividades para nos motivar no céu. Que tal projetar a sua própria casa dos sonhos?
"Pois vejam! Criarei novos céus e nova terra,... vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria...
Construirão casas e nelas habitarão; plantarão vinhas e comerão do seu fruto... Os meus escolhidos esbanjarão
o fruto do seu trabalho". Isaías 65:17-22
Jesus já está preparando lares personalizados para nós na Cidade Santa, a Nova Jerusalém (João 14:1-3; Apocalipse
21). Esses versos sugerem que também projetaremos e construiremos outras casas - talvez casas no campo, com
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jardins maravilhosos, cheios da variedade sem fim de vida natural. E quem sabe, que aventuras de alta tecnologia nos
aguardam na avançada civilização de Deus? Nossos avanços tecnológicos atuais e odisséias espaciais parecerão
brincadeira de criança quando começarmos a explorar a "casa do Pai".
Você gosta da beleza das borbulhantes quedas d'água, dos prados serenos, florestas
abundantes, e flores delicadas?
"Com certeza o Senhor confortará Sião... Ele tornará seus desertos como o Éden,
seus ermos, como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados
nela, ações de graça e som de canções". Isaías 51:3
Deus transformará a terra num Jardim do Éden primitivo. Sem mais derramamento de
óleo, ou poluição, ou seca; os lagos permanecerão límpidos como cristal, as árvores
majestosas, e as encostas das montanhas sem fendas.
Não apenas a belezas do mundo; mas também nossa capacidade de absorvê-las será
imensamente intensificada. Será como se estivéssemos saindo ao ar livre pela primeira
vez depois de muito tempo doente de cama. A alegria dos primeiros minutos se
estenderá por toda uma mágica eternidade.
Você gosta de experimentar coisas novas? Aprender? Criar?
"Ali, mentes imortais contemplarão, com deleite que jamais se fatigará, as maravilhas do poder criador, os mistérios do
amor que redime... Todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão todas as capacidades. A aquisição de
conhecimentos não cansará o espírito nem esgotará as energias. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser
levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas; e surgirão ainda novas
alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do
espírito, da alma e do corpo. Todos os tesouros do Universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus". Ellen G.
White, O Grande Conflito (Casa Publicadora Brasileira: Tatuí, SP, 2001), página 677.
4. O MAL IRÁ AMEAÇAR O CÉU DE NOVO?
"Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente
aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro". Apocalipse 21:27
Deus eliminará completamente o pecado e suas terríveis conseqüências; isso nunca mais surgirá de novo. Quando
Jesus aparecer, "seremos semelhantes a Ele" (I João 3:2). Ao invés de lutar contra os impulsos de matar, roubar, mentir
e abusar, possuiremos a graça do céu em nossa vida.
"Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a
antiga ordem já passou". Apocalipse 21:4
Até mesmo o maior inimigo, a morte, será banida. O céu será uma terra de juventude eterna, onde os redimidos serão
"imortais" (I Coríntios 15:53); nenhum habitante jamais sofrerá das conseqüências da velhice.
O céu não apenas destrói as conseqüências do pecado, mas também as transforma. Imagine como se sentirão aqueles
que lutaram a vida inteira por serem portadores de necessidades especiais:
"Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos... Então os coxos saltarão como o
cervo, e a língua do mudo cantará de alegria". Isaías 35:5, 6
5. QUAL SERÁ A COISA MAIS EMOCIONANTE DO CÉU?
Imagine ver o Senhor do Universo face a face.
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"Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos; o
próprio Deus estará com eles e será o seu Deus". Apocalipse 21:3
O Deus Todo-Poderoso promete estar em nossa companhia e nos ensinar. Que alegria
deve ser o de sentar-se aos Seus pés! Pense o quanto um músico estaria disposto a
sacrificar para passar alguns momentos com Beethoven ou Mozart. Imagine quanto um
cientista valorizaria a chance de se sentar com Albert Einstein, ou o que significaria para
um pintor conversar com Michelangelo ou Rembrandt.
Agora pense, os redimidos terão um privilégio infinitamente superior. Eles irão conversar
com o Autor de toda música, ciência ou arte. Eles terão conversas íntimas com a Mente
mais inteligente e o Coração mais profundo de todo o universo. E essa relação resultará
em adoração.
"De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se
inclinará diante de mim, diz o Senhor". Isaías 66:23
No centro da cidade celestial se encontra o grande trono branco de Deus, envolto por
um arco-íris esmeralda, Sua face brilha como um sol radiante. Por baixo de Seus pés,
um rio de vidro se estende em todas as direções. Nessa superfície de cristal que reflete
a glória de Deus, os redimidos se reunirão para exultarem em louvor a Deus.
"E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria; duradoura alegria coroará sua
cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão". Isaías 35:10
Aqui está Alguém cuja bondade nunca deixa nada de fora. Sua fidelidade, paciência e compaixão atuam para sempre.
Glória ao Seu santo nome!
6. PRECISAMOS ESTAR LÁ!
Jesus almeja por esse encontro face a face. É por isso que Ele deseja salvar você do pecado independente do preço que
tenha que pagar. Você precisa pessoalmente se apoderar desse dom. Você precisa se comprometer com Cristo como
seu Salvador e Senhor. Você precisa do perdão que é oferecido pela cruz, pois:
"Nela [na Nova Jerusalém] jamais entrará algo impuro, nem ninguém
que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente
aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro".
Apocalipse 21:27
Jesus nos liberta do pecado, não no pecado. Precisamos vir a Ele,
motivados pelo Seu poder que atua em nós e nos afastar da impureza e do
profano. Jesus é a senha de acesso ao Seu reino vindouro.
E esse reino pode começar agora mesmo em sua vida. Quando Cristo nos
liberta do pecado, Ele cria um novo céu em nosso íntimo. Ele pode nos
ajudar a lidar com a preocupação, raiva, luxúria, medo e culpa que corroem
o nosso coração. A esperança do céu não é uma fuga para os problemas da vida; ela ajuda a criar um céu aqui na terra.
Uma pesquisa feita recentemente mostrou que "aqueles que acreditam haver vida no futuro, mesmo se a pessoa morrer,
levam uma vida mais feliz e confiam mais nas pessoas do que aqueles que não acreditam".
Nada terá um impacto maior em nossa vida atualmente do que um relacionamento de confiança com Jesus Cristo. Ouça
como Pedro descreve o impacto de viver uma vida de fé:
"Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, crêem nele e EXULTAM COM ALEGRIA INDIZÍVEL E GLORIOSA, pois
vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas". I Pedro 1:8, 9
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Você alcança isso - e o céu também. Você já descobriu o tipo de vida abundante que Cristo deseja que você
experimente? Por favor, não vire as costas ao Seu convite gracioso.
"O Espírito [Santo] e a noiva dizem: 'Vem!' E todo aquele que ouvir diga: "Vem!" Quem tiver sede, venha; e quem
quiser, beba de graça da água da vida". Apocalipse 22:17
Jesus está com você agora, falando ao seu coração através dessas linhas. Ele convida você: "Venha! Venha! Venha!"
Ele não poderia estar mais desejoso e ser mais insistente. Se você ainda não fez isso, essa é a melhor oportunidade
para aceitar essa oferta.
Diga a Ele que você aceita Seu precioso dom da graça e que deseja passar a eternidade com Ele. Diga-lhe que você O
ama. Agradeça-o por tudo o que Ele tem feito por você, e tudo o que Ele ainda está planejando para sua vida. Se há
alguma coisa entre você e Deus, peça para Ele lhe conceder o desejo de tirar isso da frente. Hoje, enquanto ouve a Sua
voz, enquanto seu coração está atento ao seu chamado, entregue-se inteiramente a Ele. Abaixe sua cabeça nesse
momento e diga: "Jesus, meu Senhor, venho a Ti. Te entrego toda a minha vida. Serei Teu para sempre".
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QUANDO VIRÁ JESUS?
A maioria de nós tem um desejo quase que incontrolável de saber o futuro. Queremos saber o que se esconde além do
horizonte. No entanto, predições acuradas provam-se totalmente enganosas. Temos grande dificuldade em prever
mesmo como será o clima amanhã!
Contudo, há Alguém cujas profecias têm se provado incrivelmente precisas. Jesus Cristo, através de Sua Palavra, pode
nos conduzir ao futuro em segurança; Ele é um guia confiável. Nessa lição veremos o que Jesus tinha a dizer sobre Sua
segunda vinda. Afinal, quem mais poderia saber sobre o fim do mundo senão Aquele que o criou no princípio?
1. SINAIS DE QUE JESUS VOLTARÁ EM NOSSO DIAS
Depois de Jesus ter assegurado a Seus discípulos que Ele voltaria ao nosso mundo uma segunda vez (Mateus 23:39), o
que eles Lhe perguntaram?
"Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será O SINAL DA
TUA VIDA e do fim dos tempos?". Mateus 24:3 (A não ser quando
indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da
Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
Jesus respondeu clara e positivamente a essa pergunta. No capítulo 24 de
Mateus no capítulo 21 de Lucas, Ele pessoalmente mostra vários "sinais" ou
evidências pelas quais podemos saber quando Sua vinda estiver próxima.
Outras profecias bíblicas ajudam a completar o quadro, detalhando as
condições do mundo pouco antes da volta de Cristo. Como veremos, essas
profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos; elas indicam que o
retorno de Jesus a esta terra está bem próximo.
Vejamos dez sinais preditos na profecia bíblica e que indicam que o céu se aproxima. Então, veremos que perguntas
uma pessoa que esteja trilhando esse caminho pode se fazer quando os lê.
SINAL 1: ANGÚSTIA, TERROR, PERPLEXIDADE
Há mais de dezenove séculos atrás, Jesus deu uma descrição profética da vida contemporânea tão verdadeira, que
parece que ele estava lendo os jornais da atualidade.
"Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, AS NAÇÕES ESTARÃO EM ANGÚSTIA E PERPLEXIDADE
com o bramido e a agitação do mar. OS HOMENS DESMAIARÃO DE TERROR, APREENSIVOS COM O QUE
ESTARÁ SOBREVINDO AO MUNDO; e os poderes celestes serão abalados. ENTÃO, SE VERÁ O FILHO DO
HOMEM vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantemse e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês". Lucas 21:25-28
Não poderia haver uma descrição mais precisa sobre o mundo atual do que esta: "Os
homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo".
Armas nucleares são capazes de destruir completamente o planeta. E se, por acaso,
alguns terroristas conseguirem se apossar de alguma ogiva nuclear?
Jesus nos dá um fundamento para nossa esperança nessa era de calamidades. A crise
atual do planeta, "angústia e perplexidade", apenas reforça a verdade de que a volta de
Cristo está "próxima". As pessoas hoje freqüentemente murmuram com frustração:
"Vejam no que o mundo se tornou!" Mas o estudante das profecias bíblicas pode
exclamar com esperança: "Vejam QUEM está próximo de vir ao nosso mundo!".
SINAL 2: CALAMIDADES MUNDIAS
Como os desastres naturais se encaixam nos eventos dos últimos dias?
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"Haverá grandes TERREMOTOS, FOMES e PESTES em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes
sinais provenientes do céu... Quando virem essas coisas acontecendo, saibam que O REINO DE DEUS ESTÁ
PRÓXIMO". Lucas 21:11, 31
Pense por um momento sobre a fome. Imagens de crianças famintas, em pele e
osso aparecem regularmente nos jornais. É muito estranho pensar que um mundo
que pode mandar homens à lua, NÃO POSSA alimentar todos os seus habitantes,
não é? Jesus sabia que a fome persistiria, e que a natureza humana orgulhosa
ficaria ainda pior quando chegasse o final dos tempos.
E quanto aos terremotos? De acordo com o Almanaque Mundial de 1999, século
após século da era cristã tem apresentado um aumento substancial nos grandes
terremotos: No século 18, 6 grandes terremotos; no século 19, 7; no século 20,
mais de 100. Assim, as evidências crescem mais dramaticamente à medida que
nos aproximamos mais e mais dos dias atuais.
Esses incidentes confirmam a profecia de Jesus. As fomes e os grandes terremotos estão ficando cada vez mais
freqüentes - o reino de Deus está próximo! Será que nosso século atual trará mais de uma centena de terremotos, ou
será que trará a volta do Rei dos Reis?
SINAL 3: O ACÚMULO DE RIQUEZAS
O que significa a realidade de que a riqueza concentra-se na mão de cada vez menos pessoas, enquanto que a pobreza
torna-se cada vez mais comum entre as pessoas?
"Vocês acumularam bens nestes últimos dias". Tiago 5:3
Apesar de todos os planos econômicos, os ricos continuam a ficar mais ricos, e
os pobres a ficar mais pobres. As fortunas multimilionárias de algumas pessoas
são outro sinal que nos mostra que a "vinda do Senhor está próxima". (verso 8)
SINAL 4: AGITAÇÃO CIVIL
Por que tem crescido tão acentuadamente o descontentamento e a agitação
entre os empregados e empregadores?
"Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que
vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O LAMENTO DOS CEIFEIROS [trabalhadores]
CHEGOU AOS OUVIDOS DO SENHOR DOS EXÉRCITOS. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração,
pois a VINDA DO SENHOR ESTÁ PRÓXIMA". Tiago 5:4, 8
Depois de predizer um acúmulo sem precedentes de riqueza em nossos dias, Tiago previu uma agitação civil da parte
dos trabalhadores descontentes. A tensão entre os que têm e os que não têm continua a crescer. Eis aí outro sinal de
que "a vinda do Senhor está próxima".
SINAL 5: DECADÊNCIA MORAL
Por que o nível moral de nossa sociedade para estar se extinguindo?
"Saiba disto: nos ÚLTIMOS DIAS sobrevirão TEMPOS TERRÍVEIS. Os homens serão egoístas, avarentos,
presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família,
irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos,
mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder...
Contudo, OS PERVERSOS E IMPOSTORES IRÃO DE MAL A PIOR, ENGANANDO E SENDO ENGANADOS". II
Timóteo 3:1-5, 13
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Será que alguém poderia pensar numa descrição mais precisa de nosso mundo do que
esta? Aponte a máquina fotográfica para qualquer direção atualmente e você obterá uma
foto do materialismo arrogante. Você terá uma imagem da chocante realidade do abuso
e molestamento de crianças. Você terá incontáveis cenas de jovens descontrolados,
crianças em idade juvenil já matando e aleijando sem razão. Todas essas coisas formam
uma galeria de imagens que proclama em voz alta que Jesus em breve virá.
SINAL 6: DIVULGAÇÃO DO OCULTISMO
Por que estamos vendo uma explosão de interesse no ocultismo?
"Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível,
enganar até os eleitos". Mateus 24:24
Essas passagens predizem que o tempo do fim terá todo tipo de milagres e sinais, uma manifestação enganosa do
sobrenatural. Bruxas e magos aparecem em programas de televisão. Seguidores da Nova Era estão por todo lugar,
vendendo cristais mágicos e entrando em contato com espíritos que já se foram. Sinais e maravilhas de engano estão
por todos os lugares. Tudo isso esclarece ainda mais que, como foi predito por Jesus, estamos vivendo no tempo da
"vinda do Filho do Homem" (verso 27)
SINAL 7: UM DESPERTAMENTO DO MUNDO
Qual é o significado do grande reavivamento religioso que está ocorrendo na África, no Oriente Médio, na Europa
Oriental, e nas nações da Ásia?
"DESPERTEM, NAÇÕES,... Lancem a foice, pois a colheita está madura... tão grande é a maldade dessas nações!
Multidões, multidões no vale da Decisão! POIS O DIA DO SENHOR ESTÁ PRÓXIMO, no vale da Decisão". Joel
3:12-14
Hoje, nos países da Ásia, África, Europa Oriental, Antiga União Soviética e Oriente Médio,
pode-se testemunhar o que talvez seja o mais abrangente despertar religioso das nações
de que se tem registro na história, pois "o dia do Senhor se aproxima".
SINAL 8: OS PLANOS DE PAZ E AS PREPARAÇÕES PARA A GUERRA
Vivemos num mundo estranho. Todos concordam que precisamos dar uma chance para a
paz. Falamos de paz; contudo, hostilidades não expressadas, e que já duram vários
séculos, explodem em conflitos abertos. Os profetas Miquéias e Joel predisseram que ao
mesmo tempo em que as nações falassem de paz (Miquéias 4:1-3), a desconfiança nos
outros os compeliria à guerra (Joel 3:9-13).
Há muito tempo atrás, a Bíblia apresentou nosso dilema entre guerra-paz, e declarou que a paz permanente se tornaria
real apenas quando Jesus voltar.
SINAL9: O PROGRESSO MODERNO
Por que, após séculos da história humana, os sistemas de transportes e de comunicações aproximaram tanto o mundo?
"ATÉ O TEMPO DO FIM. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento". Daniel 12:4
Daniel aqui indica que o conhecimento de suas profecias aumentaria "até o tempo do fim". Mas, essa profecia também
parece apontar diretamente para nossa era de informação computadorizada. O conhecimento em todas as áreas tem
aumentado à velocidade da luz nos anos recentes. Tem havido mais mudanças nos últimos cinqüenta anos do que nos
dois mil anteriores.
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"MUITOS IRÃO POR TODO LADO em busca de maior conhecimento". Antes de 1850, as pessoas andavam por aí em
cavalos e charretes, quase igual ao que tinham feito desde o princípio dos tempos. Agora, quebramos a barreira do som
e cruzamos o planeta em qualquer coisa, desde aviões Concordes até naves espaciais.
O aumento das viagens e a recente enxurrada de invenções nos dão mais evidências de que estamos vivendo no "tempo
do fim".
SINAL 10: O EVANGELHO POR TODO O MUNDO
Jesus profetizou que pouco antes da Sua vinda, o evangelho alcançaria todo o mundo:
"E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a
todas as nações, e então virá o fim". Mateus 24:14.
Por décadas, quase metade do planeta esteve com as portas fechadas para o
Evangelho por causa da cortina de ferro. Então, quase que da noite para o dia, a
Europa Oriental se libertou das cadeias de ferro do comunismo. O muro de Berlim
caiu, e o poderoso Império Soviético se dividiu. Em pouco tempo, praticamente metade
do planeta abriu os braços para receber o evangelho.
O evangelho está verdadeiramente sendo espalhado por "todo o mundo" como nunca
foi visto antes. Através do satélite, a mensagem cristã está sendo apresentada
simultaneamente para praticamente todas as nações da terra. Estamos vivendo nos dias preditos por Jesus quando
declarou: "Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo" e "então virá o fim".
2. QUANTO TEMPO FALTA PARA A VOLTA DE JESUS?
Depois de descrever os eventos que caracterizariam o tempo que precederia Sua segunda vida, Jesus concluiu sua
mensagem dizendo:
"Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas
aconteçam". Mateus 24:34
A conclusão é óbvia: a geração retratada por esses sinais da profecia veriam o retorno de
Jesus à terra. Não falta muito mais para que Ele venha purificar do pecado e extinguir o
sofrimento, estabelecendo Seu reino eterno. Contudo, Jesus avisa: "Quanto ao dia e à hora
ninguém sabe". (verso 36).
E Ele continua:
"Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa
hora em que vocês menos esperam". Mateus 24:44
3. JESUS, A ÚNICA ESPERANÇA DO MUNDO
Cristo é a última e única esperança para nosso mundo, pois somente Ele pode lidar com
a única coisa que verdadeiramente nos destrói - o pecado. Jesus morreu no Calvário para
tornar possível vencermos o mal e libertar todos os que respondem à Sua oferta de
salvação.
"Aquele que pratica o pecado é do Diabo, porque o Diabo vem pecando desde o
princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do
Diabo". I João 3:8
Nosso Salvador criou uma alternativa para nosso mundo despedaçado pelo sacrifício de
Sua própria vida e o derramamento de Seu sangue. E o mesmo Jesus, que algum dia nos
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dará cura para todas as doenças do mundo através da destruição do pecado, se oferece agora mesmo para apagar a
culpa do pecado da sua vida. Você não precisa esperar pela Segunda Vinda para encontrar libertação da culpa, da
ansiedade, e do comportamento destrutivo. Jesus está disposto a lhe conceder Sua bondosa paz nesse exato momento.
Ao ir a uma reunião religiosa, uma jovem mulher se sentiu tocada de maneira particular pela apresentação do evangelho.
Enquanto ouvia a história da vinda do nosso Salvador, todas peças do quebra cabeça que era a sua vida começaram a
se encaixar. Isso fazia sentido. Ela descobriu que tinha buscado amor, felicidade e paz em todos os lugares errados.
Jesus tinha de ser a resposta.
No dia seguinte, quando o evangelista e seu associado foram visitá-la, ela desabafou com eles e lhes contou uma
história de vida que estava amargurada e partida em pedaços. Ela havia descido ao fundo do poço como alcoólatra, e
estava sobrevivendo através da prostituição. Depois de descrever seus problemas, ela soluçando disse: "Você realmente
falou para mim ontem à noite".
Mas a voz que tinha alcançado o coração dela era a voz de Deus. E Ele estava falando gentilmente. Ela decidiu
depositar todo aos Seus pés. Ela convidou Cristo a entrar em seu coração e ser o Salvador e Senhor da sua vida, de
forma que ela também pudesse partilhar da esperança do Seu breve retorno.
Nas semanas que se seguiram, ela começou a perceber que seus muitos medos e inseguranças, a que sempre buscava
esquecer através da bebida, desapareciam quando ela passava tempo se comunicando com Jesus. Ele começou a
libertá-la das compulsões que destruíam sua vida.
Ela tinha feito muitas coisas das quais não se orgulhava, mas a graça e o perdão de Cristo se mostraram mais fortes que
sua vergonha. A experiência do ladrão na cruz significou muito para ela. Nas suas últimas e desesperadoras horas, ele
se virou para o Sofredor Inocente ao seu lado e pediu: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino". (Lucas
23:42)
Jesus imediatamente respondeu ao ladrão, prometendo que ele teria um lugar no paraíso (verso 43). O mesmo Jesus
que graciosamente ofereceu perdão para um ladrão que estava morrendo, oferece a você agora mesmo a salvação, o
perdão total e a paz de espírito. Descubra isso por você mesmo hoje.
Você também pode orar como um ladrão na cruz: "Jesus, lembre-se de mim quando vieres buscar os santos para o Teu
reino". E Jesus responderá: "Quando Eu retornar, você estará comigo no paraíso".

DESCOBERTAS BÍBLICAS
VERDADEIRO PODER NA VIDA
Em 1929, Frank Morris embarcou num navio com destino à Suíça. Ele tinha esperado ansiosamente por essa viagem já
há algum tempo. Todavia, aquela se transformou numa experiência humilhante. Uma senhora que era responsável por
cuidar dele trancava Frank em sua cabine a cada noite. Depois de um rápido desjejum, Frank podia se exercitar um
pouco, mas se sentia um tolo por ser conduzido pelo convés do navio como um animal numa coleira. Então, a senhora
colocava Frank numa cadeira de sol. Sempre que ele encontrava algum passageiro amistoso, que o convidava para um
passeio pelo convés, a senhora objetava, dizendo que tinha que ficar sempre de olho
nele.
Frank era um adulto, com curiosidades e desejos normais para um adulto. Mas ele
também era cego. A senhora que cuidava dele acreditava que ele não conseguiria tomar
conta de si mesmo. Frank era tratado como se fosse um pacote que tinha que ser
carregado de um lado para o outro.
No entanto, ao chegar na Suíça, a vida de Frank mudou drasticamente. Enquanto estava
ali, ele aprendeu sobre cachorros que eram treinados para guiar cegos. Quando voltou
aos Estados Unidos, ele trouxe consigo um pastor alemão chamado Buddy. Depois de
algum tempo, Frank fundou uma organização mundial chamada Seeing Eye ("Olho que
Vê").
Agora, com Buddy ao seu lado, Frank podia ir a qualquer lugar, em qualquer hora, com
qualquer pessoa. Ele finalmente se sentiu livre. Durante uma demonstração para um
grupo de repórteres, numa movimentada rua da cidade de Nova Iorque, Buddy guiou seu amigo de maneira muito sábia
para cruzar a rua de um lado para o outro, enquanto os carros passavam apressados por eles. Por confiar em Buddy,
Frank facilitou muito essa travessia. Os repórteres que tinham visão tiveram uma dificuldade muito maior; um chegou
inclusive a pegar um táxi para fazer essa travessia.
Nessa lição, iremos aprender sobre o Espírito Santo, um Guia que deseja que coloquemos nossa vida em Suas mãos.
Todos nós somos portadores de necessidades por causa de nossa natureza humana. Somos cegos para o que é
realmente importante. A vida passa por nós de maneira tão veloz que freqüentemente nos encontramos apenas sendo
levados, ao invés de ativamente irmos para algum lugar. Ainda assim, hesitamos em confiar nossa vida completamente a
esse Guia. A descoberta que nos espera nessa lição é: encontraremos verdadeira liberdade e poder caso dependamos
inteiramente do Espírito Santo para nos guiar pela vida.
1. O REPRESENTANTE DE CRISTO NO MUNDO
Quando Cristo estava perto de ascender ao céu, Ele prometeu aos Seus discípulos um dom inestimável:
"Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que Eu vou. Se Eu não for, O CONSELHEIRO não virá para
vocês; mas se Eu for, Eu O enviarei... Mas, quando o ESPÍRITO DA VERDADE vier, ELE OS GUIARÁ a toda a
verdade... ELE ME GLORIFICARÁ, porque receberá do que é Meu e o tornará conhecido a vocês". João 16:7, 13,
14. (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão
Internacional da Bíblia [NVI].).
No plano divino, Jesus precisava voltar para o céu como nosso representante diante de Deus, e "se
apresentar diante de Deus em nosso favor" (Hebreus 9:24). Enquanto nosso crucificado Senhor nos
representa no céu, nós também temos o Espírito Santo como nosso CONSELHEIRO e GUIA aqui
na terra. Ele é o representante direto de Jesus.
Enquanto estava aqui, a atuação de Jesus era confinada ao corpo humano, e Ele não conseguia
estar presente em todos os lugares. O Espírito Santo não tem tais limitações; Ele pode servir como
um Conselheiro e Guia pessoal para incontáveis pessoas, em muitos lugares ao mesmo tempo. Cristo supre nossas
necessidades através do Espírito Santo.
2. QUEM É O ESPÍRITO SANTO?
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A maioria de nós consegue se relacionar com Deus o Pai se o imaginamos como o pai mais cuidadoso e bondoso que já
conhecemos. E podemos imaginar Jesus, o Filho, porque Ele viveu entre nós como uma pessoa. Mas quanto ao Espírito
Santo, temos dificuldades de imaginá-lo e nos relacionarmos com ele. Não temos nenhuma comparação humana para
facilitar. A Bíblia, contudo, nos dá informações específicas sobre o Espírito Santo:
Uma Pessoa. Jesus se referiu ao Espírito Santo como uma pessoa, um membro da Trindade, juntamente com Deus o
Pai e Deus o Filho:
"Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo". Mateus 28:19
O Espírito tem características pessoais: uma mente (Romanos 8:27); sabedoria (I Coríntios 2:10); sentimentos de amor
para conosco (Romanos 15:30); sentimentos de aflição quando pecamos (Efésios 4:30); a habilidade de nos ensinar
(Neemias 9:20); e poder para nos guiar.
Envolvimento na Criação. O Espírito Santo participou na formação de nosso mundo com o Pai e o Filho.
"No princípio criou Deus os céus e a terra... e o ESPÍRITO DE DEUS pairava sobre as águas". Gênesis 1:1, 2.
Edição Revista Almeida e Atualizada, 2a edição.
3. AS ATIVIDADES DO ESPÍRITO SANTO
(1) TRANSFORMA O CORAÇÃO HUMANO. Em Seu encontro com Nicodemos, Jesus
enfatizou o papel do Espírito Santo em transformar o coração humano:
"Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da
água e do Espírito". João 3:5
"Nascer do Espírito" significa que o Espírito nos dá a chance de recomeçar. É mais do
que uma mudança de comportamento. O Espírito nos transforma de dentro para fora,
cumprindo a promessa: "Darei a vocês um coração novo" (Ezequiel 36:26).
(2) NOS ALERTA SOBRE O FAZER O MAL E NOS DÁ UM DESEJO DE SANTIDADE:
"Quando Ele [o Espírito Santo] vier, CONVENCERÁ o mundo do PECADO, DA
JUSTIÇA e do juízo". João 16:8
Quando você ouve a história da transformação de uma pessoa que deixa um estilo de vida imoral e se volta para Deus,
tornando-se assim um cônjuge fiel e um pai provedor, lembre-se de que cada passo dado na direção dessa completa
transformação veio como resultado da motivação do Espírito Santo.
(3) NOS GUIA EM NOSSA VIDA CRISTÃ. Cristo fala diretamente a nós através da suave voz do Espírito.
"Quer você se volte para a direita quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: 'Este é o caminho, sigao'". Isaías 30:21
Através da transmissão por satélite, nossas TVs regularmente trazem imagens e rostos provenientes de um país
estrangeiro até o centro de nossa própria sala de estar. O Espírito Santo age como um pequeno satélite de Deus,
trazendo a presença de Cristo do céu à terra, aproximando-O de nós quando mais precisamos dEle. (João 14:15-20).
(4) AJUDA NOSSA VIDA DE ORAÇÃO.
"Não sabemos como orar, MAS O PRÓPRIO ESPÍRITO INTERCEDE POR NÓS com gemidos inexprimíveis".
Romanos 8:26, 27
Quando estamos lutando para encontrar as palavras certas, o Espírito está orando em nosso favor. Quando ficamos tão
desencorajados que conseguimos apenas murmurar a Deus algumas palavras, o Espírito amplifica nosso débil clamor
por ajuda e o transforma numa poderosa oração a ser apresentada diante do trono de Deus, onde Jesus agora ministra.
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(5) DESENVOLVE QUALIDADES E CARÁTER CRISTÃOS. O Espírito transforma indivíduos espiritualmente estéreis em
pessoas tão férteis como árvores que produzem todos os tipos de frutos:
"MAS O FRUTO DO ESPÍRITO é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e
domínio próprio". Gálatas 5:22, 23
Ter o fruto do Espírito demonstra que estamos ligados à videira verdadeira, Jesus (João 15:5). Jesus, na verdade, pode
viver Sua vida abundante através de nós pelo poder do Espírito.
(6) NOS PREPARA PARA TESTEMUNHAR. Jesus promete:
"MAS RECERÃO PODER quando o ESPÍRITO SANTO descer sobre vocês, e serão MINHAS TESTEMUNHAS... até
os confins da terra". Atos 1:8
Todos os que desejam podem se tornar testemunhas pelo Espírito. Talvez não tenhamos todas as respostas, mas o
Espírito pode nos dar uma história para contar que toque corações e mentes. Os apóstolos tinham dificuldades de se
comunicar antes do Pentecostes, mas depois que o Espírito desceu, eles proclamaram a Cristo com tanto poder que
"transtornaram o mundo" (Atos 17:6, Almeida Revista e Atualizada, 2a edição).
4. OS DONS DO ESPÍRITO
As Escrituras fazem distinção entre o dom da presença do Espírito Santo, dado por Deus a todos os crentes para que
tenham uma vida cristã vitoriosa, e os vários dons do Espírito distribuídos entre os crentes para que exerçam um
ministério eficiente de diferentes maneiras.
"'Quando Ele [Cristo] subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e DEU DONS aos homens'...
E Ele designou alguns para APÓSTOLOS, outros para PROFETAS, outros para EVANGELISTAS, e outros para
PASTORES e MESTRES, com o fim de preparar os SANTOS para a obra do ministério". Efésios 4:8, 11, 12.
Os cristãos não recebem a totalidade dos dons; alguns recebem mais que outros; o
Espírito os "distribui individualmente, a cada um, como quer". (I Coríntios 12:11).
O Espírito capacita cada crente para desempenhar de maneira especial sua função no
plano de Deus. Deus sabe quando e onde dar os dons para que Seu povo e Sua igreja
sejam mais bem abençoados.
Outra lista de dons espirituais encontradas em 1 Coríntios 12:8-10 inclui sabedoria,
conhecimento, fé, cura, profecia, falar em línguas diferentes, e a interpretação das
línguas (versos 8-10).
Paulo nos aconselha a buscar "com dedicação os melhores dons", e então acrescenta: "Passo agora a mostrar-lhes um
caminho ainda mais excelente". (I Coríntios 12:31). O capítulo do amor (I Coríntios 13) que se segue a esse verso
enfatiza que o "caminho mais excelente" é o caminho do amor. E o amor é fruto do Espírito (Gálatas 5:22).
Nossa preocupação deveria ser buscar o fruto do Espírito e então deixar que o Espírito distribua Seus dons entre nós
como quiser (I Coríntios 12:11).
5. A ABUNDÂNCIA DO ESPÍRITO NO PENTECOSTES
No dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado de maneira ilimitada, cumprindo a
promessa de Jesus:
"Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas… até os confins da terra". Atos 1:8
Naquele dia, o Espírito capacitou os apóstolos a comunicarem o evangelho de maneira
clara no idioma das pessoas vindas "de todas as nações do mundo" (Atos 2:3-6).
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Alguns estudiosos da Bíblia comparam a vinda do Espírito à temporada das chuvas do princípio do outono e no final da
primavera na Palestina (Joel 2:23). O Espírito descendo no Pentecostes foi como a "chuva temporã" do outono, que fazia
as sementes brotar e proveu nutrição vital para a igreja cristã em seus primórdios.
6. A CHUVA SERÔDIA DO ESPÍRITO
A profecia bíblica fala de um dia vindouro no qual o Espírito de Deus será derramado como abundantemente sobre a
igreja, dando poder aos membros da igreja para testemunharem (Joel 2:28, 29). Séculos já se passaram e a história da
salvação foi espalhada pela maior parte da terra. Agora é o tempo para a "chuva serôdia", para amadurecer o grão,
deixando-o pronto para a colheita.
À medida que a história ruma para o seu clímax, precedendo a segunda vinda de Cristo, Deus preparará cada crente
sincero para céu através de um grande derramamento do Seu Espírito. Está você experimentando atualmente a "chuva
temporã" que está preparando a igreja para a "chuva serôdia" do Espírito? Está você vivendo uma vida cheia do
Espírito? À medida que você for recebendo poder do Espírito, está você disposto a deixar Deus usar você para
comunicar as novas do Seu incrível amor e do Seu breve retorno?
7. CONDIÇÕES PARA RECEBER O ESPÍRITO SANTO
No Pentecostes, o Espírito Santo impulsionou aqueles que ouviram o evangelho a clamarem: "Irmãos, que faremos?"
(Atos 2:37).
"Pedro respondeu: 'ARREPENDAM-SE E cada um de vocês SEJA BATIZADO
em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e RECEBERÃO O
DOM DO ESPÍRITO SANTO". Atos 2:38
Arrepender-se - deixar o caminho de uma vida pecaminosa e se voltar para Cristo é uma condição para receber o dom do Espírito. Para ter o derramamento do
Espírito em nossa vida, precisamos primeiramente nos arrepender e comprometer
nossas vidas com Cristo. Jesus também enfatizou que o desejo de seguí-lO e
obedecê-lO era uma condição para o recebimento do dom do Espírito Santo (João
14:15-17).
8. UMA VIDA CHEIA DO ESPÍRITO
Antes de deixar este mundo, Jesus deu as seguintes instruções a Seus seguidores:
"Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai... Pois João BATIZAVA COM ÁGUA, mas
dentro de poucos dias vocês serão BATIZADOS COM O ESPÍRITO SANTO". Atos 1:4, 5
Vez após outra as Escrituras indicam que o cristão deve ser "cheio do Espírito Santo" (Atos 2:4; 4:8; 4:31; 6:3; 7:55; 9:17;
13:9; 13:52; 19:6). O Espírito Santo dá realização e beleza à vida do cristão, pois viver uma vida cheia do Espírito atinge
o ideal de Cristo para nós.
Ao descrever a vida cristã cheia do Espírito, Paulo fez a seguinte oração pelos crentes da igreja:
"Oro para que com as Suas gloriosas riquezas, ELE OS FORTALEÇA NO ÍNTIMO DO SEU SER COM PODER, POR
MEIO DE SEU ESPÍRITO, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé... Àquele que é capaz de fazer
infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, DE ACORDO COM O SEU PODER QUE ATUA EM
NÓS". Efésios 3:16, 17, 20.
Da mesma forma que Frank Morris, com seu cão guia Buddy, podemos, com a guia do Espírito Santo em nossa vida,
fazer muito mais do que éramos capazes anteriormente. Com novos desejos e novas capacidades, somos capacitados a
andar confiantemente para frente ao invés de apenas tentar lidar com os problemas da vida.
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Essa experiência de ser cheio do Espírito é renovada a cada dia, através da oração e do
estudo da Bíblia. A oração nos mantém em contato íntimo com Cristo, e estudar a Palavra de
Deus nos mantém concentrados em Seus recursos. Isso quebra qualquer barreira entre nós e
Cristo que possa evitar que Ele derrame sobre nós Seu incomparável dom do Espírito. É
assim que crescemos e substituímos hábitos e atitudes maus por qualidades saudáveis.
Romanos 8 oferece uma descrição empolgante da vida cheia do Espírito. Leia esse capítulo
quando você puder, e atente para a quantidade de vezes que Paulo aponta para o "Espírito"
como a fonte do poder por trás da vida cristã.
Você já descobriu como é maravilhosa a vida cheia do Espírito? Está você consciente da
presença do Espírito em sua vida? Está você experimentando Seu poder? Que você possa
abrir sua vida ao maior poder do universo hoje mesmo.
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UM SALVADOR SEMPRE PRESENTE
Quando um rapaz escocês de nome Peter se perdeu num terreno abandonado de mato
alto numa noite escura, Deus o chamou pelo nome: "Peter!" Quando a voz celestial
chamou de novo, Peter parou em seu caminho, olhou para baixo, e descobriu que estava
a um passo de cair numa pedreira de calcário abandonada.
Não seria maravilhoso se pudéssemos ouvir a voz de Deus nos chamando pelo nome?
Não seria ótimo se Ele fosse uma companhia tão próxima que pudéssemos nos sentar
juntos e conversar longamente sobre nossas lutas e sonhos?
1. ACESSO ILIMITADO A JESUS
Acredite se quiser, mas podemos nos aproximar mais de Jesus agora do que quando Ele
vivia entre nós como uma pessoa visível. Ter a Cristo em carne e osso em nossa cidade
seria maravilhoso, é claro, mas pense nas imensas multidões se acotovelando para se
aproximarem dEle. Pense em quanto tempo seria necessário para atender a todos.
Talvez, o máximo que conseguiríamos em toda a nossa vida seria alguns minutos de
conversa face a face.
Cristo deseja cultivar um relacionamento pessoal com cada um de nós. Essa é uma razão pela qual Ele deixou esse
planeta para exercer um ministério especial no céu. Esse ministério permitiria que Ele se aproximasse de nós a cada dia.
Por não ser limitado a um lugar apenas como Ele era quando estava aqui na terra, através do Espírito Santo, Jesus está
próximo o suficiente para guiar a vida de qualquer pessoa que deseje isso.
Que promessa encorajadora Jesus fez pouco antes de subir aos céus?
"E EU ESTAREI SEMPRE COM VOCÊS, até o fim dos tempos". Mateus 28:20 (A não ser quando indicado, todos os
textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
O que está Cristo fazendo no céu que possibilita que Ele esteja sempre conosco?
"Portanto, visto que TEMOS UM GRANDE SUMO SACERDOTE que adentrou os
céus, JESUS, O FILHO DE DEUS, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que
professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se
das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de
tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda
a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude
no momento da necessidade". Hebreus 4:14-16
Veja as garantias de ter a Jesus como nosso representante especial no céu: "Como nós,
passou por todo tipo de tentação"; "compadecer-se de nossas fraquezas"; "nos ajude no
momento da necessidade". Com Jesus como nosso Sumo Sacerdote não somos mais
cortados de um céu distante; Cristo pode nos levar à própria presença de Deus. Não é de
admirar que somos instados a nos aproximar "do trono da graça com toda a confiança".
Que lugar Jesus ocupa no céu?
"Mas quando este sacerdote [Jesus] acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se À DIREITA DE DEUS". Hebreus 10:12
O Cristo vivo - alguém que nos entende - é nosso representante pessoal no trono "à direita de Deus".
Como a vida de Jesus O preparou para ser nosso sacerdote?
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"Por essa razão era necessário que Ele se tornasse semelhante a seus IRMÃOS em todos os aspectos para se
tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo.
Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ELE É CAPAZ DE SOCORRER aqueles que
também estão sendo tentados". Hebreus 2:17, 18.
Nosso "Irmão" que partilha nossa humanidade e foi "tentado" como nós, é agora nosso Sumo Sacerdote à direita do Pai.
Semelhante a nós, Ele entende o nosso sofrimento. Ele já esteve faminto e sedento, já foi tentado e já ficou exausto. Ele
já sentiu necessidade de simpatia e compreensão.
Mas, acima de tudo, Jesus está qualificado para ser nosso Sumo Sacerdote porque Ele morreu para "fazer propiciação"
por nossos pecados. Ele pagou o preço por nossos pecados ao morrer em nosso lugar. Esse é o evangelho, as Boas
Novas para todos os seres humanos em todos o lugares e para sempre.
Um de nossos diretores de Escola Bíblica partilhou conosco essa experiência: "Quando a nossa filha mais nova tinha três
anos, ela prendeu seu dedo numa cadeira de balanço, quebrando o osso. Ao corrermos com ela para o médico, seus
gritos de dor rasgavam nossos corações. E eles também tocaram de maneira especial o coração de nossa filha de cinco
anos. Nunca me esquecerei de suas palavras depois que o médico tinha terminado de cuidar do ferimento de sua irmã.
Ela, soluçando, disse: 'Papai, gostaria que isso tivesse acontecido com o meu dedo!'".
Quando toda humanidade foi machucada pelo pecado e condenada a morrer eternamente, Jesus disse: "Pai, eu gostaria
que tivesse acontecido comigo". E o Pai concedeu esse desejo a Jesus, quando este morreu na cruz. Nosso Salvador
conhece cada agonia que temos sofrido - e muito mais!
2. O EVANGELHO NO NOVO TESTAMENTO
Quando o povo de Israel acampou no pé do Monte Sinai, Deus instruiu Moisés a
construir um santuário portátil para adoração, "segundo o modelo que lhe foi
mostrado no monte". (Êxodo 25:40). Aproximadamente 500 anos depois, o grande
templo de pedra do Rei Salomão substituiu o santuário portátil. E o templo foi
construído precisamente com o mesmo modelo usado para o santuário portátil.
Quando Deus deu a Moisés as instruções para construir o santuário, que propósito
específico Ele tinha em mente?
"E farão um santuário para mim, e EU HABITAREI NO MEIO DELES". Êxodo
25:8
O pecado causou uma separação trágica entre os seres humanos e seu Criador. O santuário foi a maneira encontrada
por Deus de mostrar como Ele pode viver novamente conosco. O santuário, e mais tarde o templo, se tornou o centro da
vida religiosa e da adoração nos tempos do Velho Testamento. A cada manhã e a cada tarde as pessoas se reuniam ao
redor do santuário e entravam em contato com Deus em oração (Lucas 1:9, 10), clamando a promessa de Deus: "Me
encontrarei com você" (Êxodo 30:6).
O Velho Testamento ensina o mesmo evangelho da salvação que o Novo Testamento. Ambos retratam a morte de Jesus
por nós e o Seu ministério como nosso Sumo Sacerdote no santuário celestial.
3. O MINISTÉRIO DE JESUS POR NÓS REVELADO NO SANTUÁRIO
O santuário e seus serviços revelam o que Jesus está fazendo agora no templo dos céus, e o que Ele está fazendo
agora na terra para melhorar e guiar a vida diária de cada um de nós.
Já que o santuário terrestre era padronizado de acordo com o céu, ele reflete o santuário celestial, onde Cristo ministra
atualmente. Êxodo 25:40 descreve os serviços e cerimônias do santuário do deserto de forma bem detalhada. Um breve
sumário dos móveis do santuário aparece no Novo Testamento:
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"Ora a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo
terreno... Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a
mesa e os pães da Presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada
Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca
da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam... as tábuas da
aliança [nas quais Deus escreveu os Dez Mandamentos (Deuteronômio 10:1-5)].
Acima da arca estavam os querubins da Glória, que com sua sombra cobriam a
tampa da arca [o propiciatório]". Hebreus 9:1-5
O santuário tinha dois compartimentos: o Lugar Santo e o Lugar Santíssimo. Na frente
do santuário encontrava-se um pátio, que continha o altar de holocaustos feito de
bronze, no qual os sacerdotes ofereciam sacrifícios, e a pia de bronze, no qual eles se
lavavam.
Os sacrifícios oferecidos no altar de holocaustos simbolizavam Jesus, que através de Sua morte na cruz se tornou "o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!" (João 1:29). Quando o pecador arrependido vinha ao altar com seu
sacrifício e confessava seus pecados, ele recebia perdão e purificação. Da mesma maneira, hoje o pecador também
recebe perdão e purificação através do sangue de Jesus (I João 1:9).
No primeiro compartimento ou Lugar Santo, o candelabro com sete castiçais queimava
continuamente, representando Jesus como a "luz do mundo" que nunca falha (João 8:12). A
mesa dos pães da presença simbolizava a satisfação que Cristo dá à nossa fome física e
espiritual, pois Ele é o "Pão da Vida" (João 6:35). O altar de incenso representava o ministério
da oração de Jesus por nós à presença de Deus (Apocalipse 8:3, 4).
O segundo compartimento, o Lugar Santíssimo, continha a arca da aliança coberta de ouro. Ela
simbolizava o trono de Deus. Sua tampa da propiciação representava a intercessão de Cristo, nosso Sumo Sacerdote,
em favor dos seres humanos pecadores que quebraram a lei moral de Deus. As duas tábuas de pedra nas quais Deus
escreveu os Dez Mandamentos eram mantidas dentro da arca. Querubins de ouro pendiam acima da tampa da arca, de
cada lado. Uma gloriosa luz brilhava entre esses dois querubins, e isso era um símbolo da presença visível de Deus.
Uma cortina escondia a visão do Lugar Santo dos sacerdotes que ministravam às pessoas no pátio. Uma segunda
cortina na frente do Lugar Santíssimo evitava o contato dos sacerdotes que entravam no primeiro compartimento do
santuário com esse lugar mais interno.
Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu com a cortina?
"Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a
baixo". Mateus 27:51
O Lugar Santíssimo ficou exposto quando Jesus morreu. Depois da morte de Jesus,
não há nenhuma cortina que possa ser colocada entre um Deus santo e um crente
sincero; Jesus, nosso Sumo Sacerdote, nos introduz na presença de Deus (Hebreus
10:19-22). Temos acesso à sala do trono do céu porque Jesus é nosso Sumo
Sacerdote à direita de Deus. Jesus nos capacita a vir à presença de Deus, ao coração
de amor do Pai. Por isso, aproximemo-nos sem temor.
4. UMA REVELAÇÃO ACERCA DA MORTE DE CRISTO PARA NOS SALVAR
Da mesma forma que o santuário terrestre servia como maquete do templo celestial
onde Jesus agora ministra por nós, os serviços efetuados no santuário terrestre eram
"cópia e sombra daquele que está nos céus" (Hebreus 8:5). Mas, há uma diferença marcante: os sacerdotes que serviam
no templo terrestre não podiam perdoar por si mesmos os pecados, mas a cruz de Jesus "apareceu uma vez por todas
no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo". (Hebreus 9:26)
O livro de Levítico, no Velho Testamento, descreve em detalhe os serviços efetuados no santuário. Os ritos cerimoniais
eram divididos em duas partes: os serviços diários e os serviços anuais (A Lição 13 trata dos serviços anuais).
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Nos serviços diários, os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelo indivíduo e por toda a congregação. Quando uma pessoa
pecava, ele trazia um animal sem defeitos como oferta pelo pecado. Colocava "a mão sobre a cabeça do animal da
oferta pelo pecado, que... [seria] morto no lugar dos holocaustos". (Levítico 4:29). A culpa do pecador precisava ser
transferida para o animal sem defeitos através da confissão do pecado e da imposição de mãos. Isso simbolizava o ato
de Cristo de tomar nossa culpa no Calvário; onde o que era sem pecado se fez pecado por nós (II Coríntios 5:21). O
animal a ser sacrificado tinha de ser morto e seu sangue derramado, pois apontava para o preço final que Cristo teria de
sofrer na cruz.
5. PRA QUE O SANGUE?
"Sem derramamento de sangue não há perdão" (Hebreus 9:22). O que acontecia no
santuário do Velho Testamento apontava para o futuro, para o grande ato de salvação
feito por Cristo. Ao morrer por nossos pecados, Ele "por Seu próprio sangue,... entrou
no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção" por nós (verso
12). Quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, "o véu do santuário rasgou-se
em duas partes, de alto a baixo" (Mateus 27:51). Por causa do sacrifício de Jesus na
cruz, os sacrifícios de animais não eram mais necessários.
Quando Jesus derramou Seu sangue na cruz, Ele estava oferecendo Sua vida perfeita
como substituta por nossos pecados. Quando o Pai e o Filho se separaram no
Calvário, o Pai virou o rosto em angústia e o Filho morreu com o coração partido. Deus o Filho entrou na História para
tomar sobre Si toda a maldição do pecado e para demonstrar o quão trágico é a maldade. Com isso, Ele poderia perdoar
os pecadores sem contemporizar com o pecado. Cristo estabeleceu "a paz pelo Seu sangue derramado na cruz"
(Colossenses 1:20).
6. UMA REVELAÇÃO ACERCA DO TRABALHO DE JESUS
Qual é o trabalho diário de Jesus no templo celestial?
"Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois VIVE SEMPRE
A INTERCEDER POR ELES". (Hebreus 7:25).
Jesus agora vive para apresentar Seu Sangue, Seu sacrifício, em nosso favor. Ele está
trabalhando agora de maneira diligente para salvar a cada ser humano da tragédia do
pecado. Alguns de maneira errônea assumem que, como nosso Intercessor, Jesus
está no céu suplicando a um Deus relutante que sejamos perdoados. Na verdade, é
Deus que alegremente aceita o sacrifício de Seu filho em nosso favor.
Como nosso Sumo Sacerdote no céu, Cristo também apela para a humanidade. Ele
trabalha para ajudar os que estão indiferentes a prestarem mais atenção à graça, para
ajudar pecadores desesperados a encontrarem esperança no evangelho, e para ajudar
os crentes a encontrarem mais riquezas na Palavra de Deus e mais poder na oração.
Jesus está moldando nossa vida de acordo com os mandamentos de Deus e nos
ajudando a desenvolver um caráter que suportará o teste do tempo.
Deus entregou Sua vida em favor de cada pessoa que já viveu nesse mundo. E agora,
como nosso Sumo Sacerdote ou Mediador, "Ele vive sempre" para levar pessoas a aceitarem Sua morte por Seus
pecados. Apesar de haver reconciliado consigo na cruz o mundo caído, Ele ainda não pode nos salvar a não ser que
aceitemos Sua graça. As pessoas não se perderão por serem pecadoras, mas porque se recusaram a aceitar o perdão
que Jesus oferece.
O pecado destruiu o relacionamento íntimo que Adão e Eva tinham com Deus. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu
para libertar toda a humanidade do pecado e restaurar esse companheirismo perdido. Você já descobriu Jesus como seu
Sumo Sacerdote, Aquele que vive sempre para manter esse relacionamento íntimo e vibrante?
A morte sacrifical de Cristo é totalmente única. O ministério celestial de Cristo é incomparável. Apenas Cristo traz Deus
para ficar perto de nós. Apenas Cristo torna possível para o divino Espírito habitar verdadeiramente em nosso coração.
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Ele esvaziou-se de tudo a fim de nos tornar completos. Ele merece um comprometimento parecido da nossa parte.
Vamos aceitá-lO por completo, como nosso Salvador e Mestre de nossa vida.
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DE PECADOR CULPADO A SANTO PERDOADO
Não havia impressões digitais. Nenhuma arma foi descoberta. Ninguém viu o assassino entrar no consultório do médico.
Ninguém nem mesmo ouviu os tiros sendo disparados. Mas o médico foi encontrado esticado no chão atrás de sua
escrivaninha. Cinco balas haviam lhe furado o peito.
Isso parecia um crime perfeito. A polícia, a princípio, não conseguiu encontrar nenhuma
pista. Mas então, percebeu-se um pequeno fio preso a um porta-lápis em cima da
escrivaninha. O fio levava a um toca-fitas que se encontrava dentro de uma gaveta da
escrivaninha. Foi descoberto que o porta-lápis em realidade ocultava um microfone que
o médico usava para gravar suas conversas com os pacientes durante as sessões de
aconselhamento.
Os investigadores rapidamente rebobinaram a fita e, para surpresa geral, começaram a
ouvir uma repetição do crime. Um homem de nome Antônio entrara no escritório e
começara uma acalorada discussão com o médico. Tiros foram disparados. A fita
terminava com os terríveis gemidos do médico morto no carpete.
Cada detalhe macabro havia sido gravado. O assassino pensou que seu crime permaneceria para sempre em segredo.
Ele tinha sido cuidadoso para não deixar pistas. Mas a fita contou toda a história.
Nessa lição, iremos aprender sobre o julgamento final de Deus, quando todos os seres humanos serão "julgados de
acordo com o que" têm feito (Apocalipse 20:12). Para aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, essas
serão notícias péssimas. Mas o julgamento é uma notícia maravilhosa para aqueles que encontraram segurança em
Cristo.
1. COMO VOCÊ PODE ENFRENTAR O JULGAMENTO SEM TEMOR
Quem julgará o mundo?
"O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho". João 5:22 (A não ser quando indicado, todos os
textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
Como a cruz preparou Cristo para se tornar o nosso Juiz?
"Deus O [a Jesus] ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a
sua justiça... a fim de ser JUSTO E JUSTIFICADOR daquele que tem fé em Jesus". Romanos 3:25, 26
A morte de Cristo em nosso favor O capacita para agir tanto como justo Juiz quanto
como um gracioso Justificador, que pode perdoar o pecador arrependido. Quando a
audiência do universo faz a pergunta: "Como um juiz imparcial pode declarar que uma
pessoa culpada é inocente?" Cristo responde apontando para as cicatrizes de Suas
mãos. Ele já pagou o preço justo por nossos pecados em Seu próprio corpo.
Os livros do céu preservam um registro de cada vida individual, e esses registros são
utilizados no julgamento (Apocalipse 20:12). Isso é notícia ruim para aqueles que
imaginam que seus pecados e crimes secretos nunca serão revelados. Mas há
notícias maravilhosas para aqueles que aceitaram sinceramente a Cristo como seu
Advogado no céu: "O sangue de Jesus... nos purifica de todo pecado" (I João 1:7).
O que Jesus oferece em troca de nossa vida de pecado?
"Deus tornou pecado por nós Aquele [Cristo] que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de
Deus". II Coríntios 5:21
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Nossa vida de pecado é trocada pela vida perfeita de justiça de Cristo. Por causa da vida sem pecados e da morte de
Jesus, Deus pode nos perdoar e nos tratar como se nunca tivéssemos pecado.
O que qualifica Jesus para ser nosso Advogado e Juiz?
2. CRISTO VEIO NO TEMPO CERTO
No Seu batismo, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo:
"Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele
viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Ele. Então uma voz
dos céus disse: 'Este é o meu Filho amado, em quem me agrado'". Mateus 3:16, 17
Após a unção de Cristo pelo Espírito Santo em Seu batismo, os discípulos anunciaram:
"Achamos o Messias". João 1:41
Os discípulos sabiam que a palavra hebraica para "Messias" e a palavra grega para "Cristo"
ambas significavam "o Ungido".
Lucas, um discípulo de Jesus, registrou a data da unção de Jesus como o Messias: o décimo
quinto ano de Tibério César (Lucas 3:1). Para nós, isso seria o ano 27 AD.
Mais de 500 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Daniel predisse que Jesus seria ungido
como Messias no ano 27 AD:
"A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o Ungido... venha,
haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas". Daniel 9:25
Sete semanas e sessenta e duas semanas perfazem um total de sessenta e nove semanas ou 483 dias (7 x 69 = 483
dias). Na profecia bíblica, o simbolismo de um dia equivale a um ano (Ezequiel 4:6; Números 14:34). Logo, os 483 dias
são iguais a 483 anos. Daniel predisse que um decreto seria promulgado para restaurar e reconstruir Jerusalém,
exatamente 483 anos depois desse decreto, o Messias apareceria.
Será que Jesus apareceu como Messias no tempo predito? Artaxerxes promulgou o decreto para reconstruir Jerusalém
em 457 AC (Esdras 7:7-26). Os 483 dias, então, terminaram no ano 27 AD (457 AC + 27 AD = 484. O decreto foi
promulgado durante o ano 457 e Cristo foi ungido durante o ano 27 AD, fazendo com que ambos sejam contados
parcialmente, por isso o tempo correto seria 483 anos).
No tempo exato que havia sido predito, no ano 27 AD, Jesus apareceu com a mensagem: "O tempo é chegado". A
precisão do cumprimento dessa profecia bíblica é uma confirmação impressionante que Jesus de Nazaré
verdadeiramente é o Messias, o Deus encarnado em forma humana.
Por quanto tempo Jesus confirmaria a promessa?
"Com muitos Ele fará uma aliança [promessa] que durará uma semana". Daniel 9:27, primeira parte.
Quando aplicamos o princípio dia-ano, essa semana seria de sete anos. Por isso, por sete anos, de 27 a 34 AD, Jesus
faria "uma aliança" ou promessa. Ele tinha feito essa promessa a Adão e Eva pouco depois de terem pecado. Deus fez
uma aliança, uma promessa, que Ele salvaria a raça humana do pecado através da morte de Alguém que seria enviado
para morrer por nossos pecados (Gênesis 3:15).
O que deveria acontecer no meio da sétima semana?
"No meio da semana Ele dará fim ao sacrifício e à oferta". Daniel 9:27, última parte.
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Jesus foi crucificado em 31 AD, no "meio da semana". No momento da morte de Cristo,
Deus rasgou "o véu do templo... de alto a baixo". (Mateus 27:51). A oferta sacrifical que
estava próxima de ser sacrificada (um símbolo de Jesus, "o Cordeiro de Deus") escapou
das mãos do sacerdote. Esse era um sinal de que Deus não desejava mais que a
humanidade oferecesse sacrifícios de animais. Ao cumprir a profecia ao pé da letra, Jesus
pôs um fim na necessidade de outros sacrifícios serem oferecidos. Desde a morte de Cristo,
as pessoas ganharam acesso a Deus não através de sacrifícios animais e sacerdotes
humanos, mas através do Messias, o Cordeiro de Deus e nosso Sumo Sacerdote.
3. A CERTEZA DO PERDÃO DOS PECADOS
De acordo com a profecia de Daniel, por que Jesus morreu?
"O Líder de Deus [o Ungido] será morto injustamente". Daniel 9:26, Versão Nova
Tradução na Linguagem de Hoje.
Em Sua morte na cruz, Jesus foi morto injustamente. Ele morreu não para pagar o preço do Seu próprio pecado, mas
para pagar o preço dos pecados do mundo inteiro.
Como podemos saber que todos os nossos pecados são perdoados por Deus?
"Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crêem... TODOS PECARAM... [e são]
JUSTIFICADOS gratuitamente POR SUA GRAÇA, por meio da redenção que há em Cristo Jesus... MEDIANTE A
FÉ, PELO SEU SANGUE". Romanos 3:22-25
Os pontos chaves nesses versos são: "Todos pecaram" mas por causa da "graça"
de Deus, todos são "justificados", mediante a "fé" no poder purificador do
"sangue" de Cristo. Quando somos justificados, Deus nos declara inocentes,
eliminando a culpa de nossos pecados passados. E Deus nos declara justos;
"justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo".
Todos nós que estamos exaustos pela busca de sermos suficientemente bons, a
fim de nos elevarmos a nós mesmos, podemos encontrar descanso real na
aceitação graciosa de Cristo. Ele promete: "Venham a mim, todos os que estão
cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso" (Mateus 11:28). Todos
nós que estamos sobrecarregados pelas cicatrizes do passado e pelas dores de
um sentimento de inadequação e vergonha podemos encontrar paz e completude em Cristo.
4. O COMEÇO DO TEMPO DE JULGAMENTO
No oitavo capítulo de Daniel, um anjo mostrou ao profeta um grande panorama do futuro. Daniel viu (1) um carneiro, (2)
um bode, e (3) saindo de um dos chifres do bode, "um pequeno chifre que logo cresceu em poder" (Daniel 9:8, 9);
símbolos representando (1) Medo-Pérsia, (2) Grécia, e (3) Roma (Daniel 8:1-12, 20-26).
Qual é a quarta parte da profecia?
"'Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício
diário...?' Ele me disse: 'Isso tudo levará duas mil e trezentas tardes e manhãs [em Hebraico, dias]; então o
santuário será reconsagrado [purificado]'". Daniel 8:13, 14
Daniel desmaiou antes que o anjo pudesse explicar a parte da profecia sobre os 2.300 dias, e o oitavo capítulo termina
sem a interpretação da mesma. Porém, mais tarde, o anjo reapareceu e disse:
"Preste atenção à mensagem para entender a visão: Setenta semanas estão decretadas [em Hebraico,
separadas] para o seu povo e sua santa cidade a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as
culpas". Daniel 9:22
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Os 2.300 dias, claro, são 2.300 anos, cada dia representando um ano (Ezequiel 4:6). Setenta semanas, ou 490 anos,
constituiu a primeira parte do período de 2.300 anos. Ambos os períodos começaram no ano 457 AC, quando a Pérsia
promulgou o decreto "para restaurar e reconstruir Jerusalém". Subtraindo 490 anos dos 2.300 anos, sobram 1810.
Somando 1810 anos a 34 DC, que foi a data que terminaram os 490 anos, isso nos leva a 1844 AD.
5. O SANTUÁRIO CELESTIAL PURIFICADO - UM JULGAMENTO
O anjo disse a Daniel em 1844, no final dos 2.300 dias, "o santuário será purificado" (Daniel 8:14, Almeida Revista e
Atualizada, 2a edição). Mas o que isso significa? Desde o ano 70 AD, quando os romanos destruíram o templo em
Jerusalém, o povo de Deus não tem um templo na terra. Por isso, o santuário a ser purificado, começando em 1844, teria
que ser o santuário celestial do qual o santuário terrestre era uma réplica.
Como descobrimos na Lição 12, a atividade de Cristo por nós no santuário tem duas
fases: (1) Os sacrifícios diários concentravam-se no ministério do sacerdote no
primeiro compartimento do santuário, o Lugar Santo. (2) O sacrifício anual
concentrava-se no ministério do Sumo Sacerdote no segundo compartimento, o Lugar
Santíssimo (Levítico 16).
No santuário terrestre, quando as pessoas confessavam seus pecados a cada dia, o
sangue dos animais mortos era aspergido nas pontas do altar, e então transferido
para o Lugar Santo (Levítico 4 e 6). Assim, simbolicamente, dia após dia, os pecados
confessados eram trazidos para o santuário e depositados
ali.
Então, uma vez por ano, no Dia da Expiação, o santuário era purificado de todos os pecados
confessados durante o ano que tinha passado (Levítico 16). Para efetuar essa purificação, o
Sumo Sacerdote fazia um sacrifício especial de um bode consagrado. Ele então levava o
sangue do bode para o Lugar Santíssimo e aspergia esse sangue de purificação diante da
tampa da arca, para mostrar que o sangue de Jesus, o Redentor vindouro, pagaria o preço
pelos pecados. O Sumo Sacerdote então, simbolicamente, removia os pecados confessados do
santuário e os transferia para outro bode, que era levado para fora do acampamento, para
morrer no deserto (Levítico 16:20-22).
Essa cerimônia anual do Dia da Expiação purificava o santuário do pecado. O povo
considerava esse dia como um dia de julgamento, pois aqueles que se recusassem a confessar
seus pecados eram considerados pecadores e eram eliminados do povo de Deus. (23:29).
O que o sumo sacerdote simbolicamente fazia uma vez por ano, Jesus fará de uma vez por todas como nosso Sumo
Sacerdote (Hebreus 9:6-12). No grande dia do julgamento, Ele removerá do santuário os pecados confessados de todos
os que O aceitaram como Salvador. Se tivermos confessado nossos pecados, Ele irá apagar para sempre os registros
dos nossos pecados naquele dia (Atos 3:19). Esse ministério é o trabalho de julgar que Jesus deu início em 1844.
Em 1844 quando a hora do julgamento de Deus começou no céu, uma mensagem sobre essa hora do julgamento
começou a ser pregada pelo mundo (Apocalipse 14:6, 7). Uma lição futura das DESCOBERTAS BÍBLICAS tratará dessa
mensagem.
6. ENFRENTANDO O REGISTRO DA SUA VIDA NO JULGAMENTO
Desde 1844, Cristo, como Juiz, tem estado verificando os registros da vida de cada pessoa que já viveu nessa terra, para
confirmar quem será salvo quando Jesus vier. Como nosso Juiz, Jesus cancelará
todos os pecados dos juntos dos registros celestiais (Atos 3:19).
Quando nosso nome aparecer no julgamento, será fácil enfrentar o registro de sua
vida, caso você tenha aceitado Cristo como seu Substituto. Quando o julgamento dos
justos tiver terminado, Jesus voltará para recompensá-los (Apocalipse 22:12, 14).
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Está você pronto para a volta de Jesus? Ou ainda há alguma coisa que você tem mantido em segredo dEle? Busque ter
um relacionamento pessoal e honesto com Aquele que promete:
"Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda
injustiça". I João 1:9
Confissão simplesmente significa concordar em enfrentar nossos pecados, aceitar o perdão de Deus, e reconhecer
nossa necessidade de Seu poder e graça.
Enquanto estava visitando a prisão de Potsdam, o Rei Frederico William I ouviu um grande número de pedidos de
perdão. Todos os prisioneiros juravam que juízes preconceituosos, testemunhas falsas, ou advogados inescrupulosos
eram responsáveis por seus aprisionamentos. Indo de cela em cela, o rei ouvia a mesma história de inocência.
Mas, numa cela, um prisioneiro não disse nada. Com surpresa, Frederico brincou: "Eu suponho que você também é
inocente".
"Não, Majestade", o homem respondeu. "Eu sou culpado e mereço totalmente tudo o que acontecer comigo".
O rei virou-se para o guarda e falou em voz alta: "Rápido, libertem esse malandro imediatamente, antes que ele
corrompa esse grande número de cavalheiros inocentes que aqui estão".
Como você está se preparando para o julgamento? Como estamos nos preparando para a vinda de Cristo? Você só
precisa de uma confissão honesta da verdade: "Eu mereço totalmente a penalidade da morte pelos meus pecados, mas
Outro tomou meu lugar e me deu um perdão maravilhoso".
Faça um compromisso agora mesmo de que independente do que aconteça a você seu relacionamento com Cristo há de
ser honesto e sincero, e proveniente do fundo do seu coração.
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O SEGREDO DA ORAÇÃO RESPONDIDA
Anatoli Levitin, um escritor e historiador russo, passou anos numa prisão na Sibéria onde as
petições a Deus pareciam ficar congeladas no chão. Contudo, ele voltou muito bem ajustado
espiritualmente. "O maior milagre de todos é a oração", ele escreveu. "Eu preciso apenas me
voltar mentalmente para Deus e imediatamente sinto uma força que toma conta de minha
alma, de todo o meu ser. O que é isso? Onde eu, um homem velho e insignificante, cansado
da vida, pode obter essa força que me renova e me salva, elevando-me acima da terra? Ela
vem de fora de mim, e não há poder no mundo que possa resistir a ela".
Nessa lição veremos como a oração pode nos ajudar a edificar uma forte relação com Deus e
uma vida cristã vibrante.
1. CONVERSANDO COM DEUS
Como podemos ter certeza de que Deus nos ouve quando oramos?
"Então vocês clamarão a Mim, virão ORAR A MIM, e EU OS OUVIREI. Vocês Me procurarão e Me acharão quando
Me procurarem de todo o coração". Jeremias 29:12, 13. (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série
DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
Que certeza Jesus nos dá de que Ele nos ouve e responde as orações?
"Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta". Lucas
11:9
A oração é uma conversa que envolve falar e ouvir. É isso o que Jesus promete:
"Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
e cearei com ele, e ele comigo". Apocalipse 3:20
Como é possível se sentar e ter uma boa conversa de hora de jantar com Cristo?
Primeiramente, contando para Ele em oração o que se passa em nosso coração.
Segundo, ouvindo atentamente. Ao meditarmos em oração, Deus pode falar diretamente
a nós. E, ao lermos a Palavra de Deus em devoção, Deus falará a nós através de suas
páginas.
A oração pode se tornar um estilo de vida para o cristão.
"OREM CONTINUAMENTE. Dêem graças em toda as circunstâncias, pois esta é a
vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus". I Tessalonicenses 5:17, 18.
Como podemos orar "continuamente"? Precisamos ficar de joelhos todo o tempo ou
repetir continuamente frases de adoração e petição? Claro que não. Devemos viver tão
intimamente ligados a Jesus que possamos ter liberdade para falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar.
"Entre as pessoas na rua, ou em meio a uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido, solicitando a
direção divina... A porta do coração deveria estar constantemente aberta, sempre pedindo a Jesus que venha habitar em
nós, como hóspede celestial". Ellen G. White, Caminho a Cristo (Casa Publicadora Brasileira: Tatuí, SP, 1999), pág. 99.
Uma das melhores maneiras de desenvolver esse tipo de relação íntima é aprender a meditar enquanto oramos.
"Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria". Salmo 104:34

DESCOBERTAS BÍBLICAS
Não ore falando rapidamente a sua lista de pedidos. Espere. Ouça. Um pouco de reflexão durante a oração pode
enriquecer grandemente seu relacionamento com Deus.
"Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês!" Tiago 4:8
Quanto mais perto chegarmos de Jesus, mais seremos capazes de experimentar Sua presença. Por essa razão,
continue sempre a falar com Jesus através de seus pensamentos. Não se preocupe em falar as palavras certas, apenas
fale honesta e abertamente com Ele. Fale sobre tudo. Ele teve que passar pela própria agonia da morte para poder se
tornar seu Amigo Íntimo.
2. COMO ORAR
Quando você se engajar na oração, talvez deseje seguir o esboço da Oração
do Senhor, o modelo de oração ensinado por Jesus a Seus discípulos em
resposta ao pedido: "Senhor, ensina-nos a orar".
"Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o Teu nome. Venha o
Teu reino; seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos
hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como
nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em
tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o Reino, o poder e a glória
para sempre. Amém". Mateus 6:9-13
De acordo com o padrão que Jesus deu em Sua oração, devemos ir a Deus
como nosso Pai celestial. Peça-Lhe que Sua vontade tome conta de seu coração da mesma forma que essa vontade é
feita nos céus. Nós O buscamos para saciar nossas necessidades físicas, obter perdão, e para ter uma atitude de perdão
para com os outros. Lembre-se que nossa capacidade de resistir ao pecado vem de Deus. A oração de Cristo termina
com expressões de louvor.
Em outra ocasião, Jesus instruiu Seus discípulos a orarem ao Pai "em Meu nome" (João 16:22), isso é, para orar em
harmonia com os princípios de Jesus. Essa é a razão pela qual os cristãos normalmente terminam suas orações com as
palavras: "Em nome de Jesus, Amém!" O amém é uma palavra hebraica que significa "Assim seja!".
Apesar de a Oração do Senhor nos dar diretrizes sobre o que orar e como formular uma oração, nossa comunicação
com Deus funciona melhor como uma composição espontânea de nosso coração.
Podemos orar sobre qualquer coisa. Deus nos convida a orar pelo perdão de nossos pecados (I João 1:9), pelo aumento
de nossa fé (Marcos 9:24), pelas necessidades da vida (Mateus 6:11), pela cura do sofrimento e da dor (Tiago 5:15), e
pelo derramamento do Espírito (Zacarias 10:1). Jesus nos assegura que podemos levar todas as nossas necessidades e
preocupações a Ele; nada é muito pequeno que não seja motivo de oração.
"Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês". I Pedro 5:7
Nosso Salvador está interessado em cada detalhe de nossas vidas. Seu coração fica feliz quando nossos corações O
alcançam em amor e fé.
3. A ORAÇÃO PARTICULAR
A maioria de nós tem coisas que hesitamos em compartilhar até mesmo com nossos amigos
mais íntimos. Por essa razão, Deus nos convida a aliviarmos nossas cargas em oração
particular: conversa de um para um com Ele. Não é que Ele precisa de qualquer informação. O
Todo-Poderoso conhece nossos medos mais secretos, nossos motivos mais escondidos, e
ressentimentos enterrados no profundo de nosso ser, ainda melhor do que nós mesmos. Mas
precisamos abrir nosso coração Àquele que nos conhece intimamente e nos ama infinitamente.
A cura pode começar quando Jesus tem acesso às nossas feridas.
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Quando oramos, Jesus, nosso Sumo Sacerdote, está próximo a nós para nos ajudar:
"… Temos… Alguém que, como nós, PASSOU POR TODO TIPO DE TENTAÇÃO, porém, sem pecado. Assim,
aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça
que nos ajude no momento da necessidade". Hebreus 4:15, 16
Você se sente ansioso, estressado ou culpado? Coloque tudo diante do Senhor. Só assim, então, Ele pode suprir todas
as nossas necessidades.
Deveríamos ter algum lugar especial para termos nossa oração particular?
"Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que... o recompensará". Mateus 6:6
Em acréscimo à oração que podemos fazer enquanto andando pela rua, trabalhando, ou usufruindo uma reunião social,
cada cristão deveria estabelecer um momento especial para a oração pessoal e estudo da Bíblia. Faça seu encontro
diário com Deus num momento no qual você se sinta mais atento e possa se concentrar melhor.
4. ORAÇÃO PÚBLICA
Orar com outras pessoas cria uma união especial e convida o poder de Deus a atuar
de uma maneira especial.
"Pois onde se reunirem dois ou três em Meu nome, ali eu estou no meio deles".
Mateus 18:20.
Uma das maiores coisas que podemos fazer como família é desenvolver uma vida
conjunta de oração. Mostre para seus filhos que levamos nossas necessidades
diretamente a Deus. Eles irão se entusiasmar com Deus ao perceberem Suas
respostas nos detalhes práticos da vida. Faça do culto familiar um momento alegre e
relaxado de se compartilhar a vida entre todos.
5. OS SETE SEGREDOS DA ORAÇÃO RESPONDIDA
Quando Moisés orou, o Mar Vermelho se dividiu. Quando Elias orou, fogo desceu dos céus. Quando Daniel orou, um
anjo fechou a boca dos leões. A Bíblia nos apresenta muitos relatos de orações respondidas. E ela nos recomenda a
oração como a forma de nos apoderarmos do poder infinito de Deus. Jesus promete:
"O que vocês pedirem em Meu nome, Eu farei". João 14:14
Ainda assim, algumas orações parecem que não foram percebidas. Por quê? Aqui estão sete princípios que ajudarão
você a orar mais eficientemente:
(1) MANTENHA-SE LIGADO A CRISTO
"SE VOCÊS PERMANECEREM EM MIM, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e
lhes será concedido" João 15:7
Quando priorizamos nosso relacionamento com Deus e nos mantemos sempre em contato com Ele, estaremos ouvindo
e buscando respostas para nossas orações que, de outra maneira, passariam despercebidas.
(2) MANTENHA A CONFIANÇA EM DEUS
"E tudo o que pedirem em oração, SE CREREM, vocês receberão". Mateus 21:22
Crer ou ter fé significa que estamos realmente esperando que nosso Pai celestial supra nossas necessidades. Se você
está preocupado por falta de fé, lembre-se de que nosso Salvador fez um milagre em favor de um homem que clamava
em desespero:
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"Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade!" Marcos 9:24
Concentre-se apenas no exercício da fé que você JÁ tem; não se preocupe com a fé que você AINDA NÃO tem.
(3) SUBMETA-SE HUMILDEMENTE À VONTADE DE DEUS
"Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa DE ACORDO COM A
VONTADE DE DEUS, Ele nos ouvirá". I João 5:14
Lembre-se que Deus deseja nos ensinar algo na oração, além de nos conceder
coisas. Por isso, algumas vezes Ele diz: "Não"; algumas vezes Ele nos conduz
noutra direção. A oração é uma maneira de conseguirmos mais e mais
intimidade com a vontade de Deus. Precisamos estar sensíveis às respostas de
Deus e aprender delas. Manter um registro de pedidos específicos e as
respostas recebidas é de grande utilidade.
O Espírito Santo ajudará você a pedir corretamente, pois "o Espírito intercede
pelos santos de acordo com a vontade de Deus" (Romanos 8:27). Lembre-se
que nossa vontade sempre seria igual a vontade de Deus se pudéssemos ver o
que Ele vê.
(4) ESPERE PACIENTEMENTE EM DEUS
"Esperei confiantemente pelo Senhor; ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro". Salmo
40:1, Edição Almeida Revista e Atualizada, 2a edição.
O ponto principal aqui é manter sua mente em Deus, manter seu foco na solução que Ele dá. E não peça a ajuda de
Deus num momento, e no momento seguinte você tenta afogar suas mágoas buscando algum tipo de prazer. Espere
pacientemente pelo Senhor; precisamos muito dessa disciplina em nossa vida.
(5) NÃO SE AGARRE A ALGUM PECADO ACARICIADO.
"Se eu ACALENTASSE O PECADO NO MEU CORAÇÃO, o Senhor não me ouviria". Salmo 66:18.
Pecados acariciados impedem a atuação do poder de Deus em nossa vida; isso nos separa de Deus (Isaías 59:1, 2).
Você não pode agarrar o pecado com uma mão e buscar a ajuda divina com a outra. Uma confissão e arrependimento
sinceros solucionam esse problema.
Se não estivermos dispostos a permitir que Deus nos liberte dos pensamentos, palavras e atos maus, nossas orações
não serão eficientes.
"Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres". Tiago 4:3.
Deus não vai responder "sim" às suas orações egoístas.
Mantenha os ouvidos abertos à lei de Deus e Sua vontade, e Ele manterá os ouvidos abertos às Suas petições.
"Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis". Provérbios 28:9.
(6) SINTA A NECESSIDADE DE DEUS
Deus responde àqueles que pedem por Sua presença e poder em suas vidas.
"Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos". Mateus 5:6
(7) PERSEVERE EM ORAÇÃO
Jesus ilustrou a necessidade de perseverar em nossos pedidos através da história de uma viúva insistente que sempre
trazia seu pedido diante de um juiz. Finalmente, o juiz disse em exasperação: "Está viúva está me aborrecendo; vou
fazer-lhe justiça". Então, Jesus concluiu: "Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e
noite? Continuará fazendo-os esperar?" (Lucas 18:5, 7).
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Discuta todas as suas necessidades, esperanças e sonhos com Deus. Peça por alguma bênção em particular, por ajuda
nos momentos de necessidade. Continue buscando, continue ouvindo, até que você aprenda algo da resposta de Deus.
6. OS ANJOS SUPREM A NECESSIDADE DAQUELES QUE ORAM
O salmista se regozijou com o ministério dos anjos do Senhor por suas orações terem
sido respondidas:
"Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores... O
anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra". Salmo 34:4,
7
Quando oramos, Deus envia anjos como resposta às nossas orações (Hebreus 1:14).
Cada cristão tem a companhia de um anjo da guarda:
"Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos! Pois eu lhes digo que
os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste". Mateus
18:10
Por causa de nossas orações:
"Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação
de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o
coração e a mente de vocês em Cristo Jesus". Filipenses 4:5-7
7. O ESTILO DE VIDA CRISTÃO
A Bíblia descreve um estilo de vida cristão bem peculiar. De acordo com Efésios 4:22-24, o cristão deve "despir-se" do
antigo estilo de vida que é resultado de "desejos enganosos" e "revestir-se" do novo estilo de vida, que é o de ser "criado
para ser semelhante a Deus". Nessa passagem e na Lição 6, descobrimos que no novo nascimento, somos "re-criados"
para sermos um tipo diferente de pessoa em Cristo.
Essa lição e as seis lições que se seguem, mostram o estilo de vida cristão; elas revelam os segredos de uma vida cristã
feliz. Elas ajudarão você a ter um forte relacionamento com Cristo, que resultará num estilo de vida cristão bem peculiar.
Por isso, fixe seus olhos em Jesus hoje, e você pode fazer parte daquela celebração final de vitória quando a paz de
Cristo reinar eternamente.
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O SEGREDO DA FELICIDADE
Em 1943, as forças de ocupação japonesas ordenaram que centenas de "inimigos nacionais" de origem americana e
européia se dirigissem a um campo de concentração na província chinesa de Shantung. Eles tiveram que suportar
meses de enfado, frustração, superpopulação e medo. Estilos de personalidades se estranharam e temperamentos se
chocaram. Brigas insignificantes se multiplicaram.
Contudo, um homem foi descrito por um prisioneiro como "sem dúvida nenhuma a pessoa mais controlada, mais
respeitada e amada do campo de concentração". Essa pessoa era Eric Liddell, um
missionário vindo da Escócia.
Uma prostituta russa que também estava no acampamento disse que Liddell era o
único homem de todos os que ela já tinha encontrado na vida que fazia algo por
ela e não pedia nada em troca como pagamento. Quando ela foi a primeira vez ao
campo de concentração, sozinha e desprezada, ele preparou algo com o que ela
pudesse se abrigar.
Outro prisioneiro lembra: "Ele tinha uma maneira gentil e bem humorada de
acalmar os temperamentos agitados".
Numa reunião na qual os prisioneiros estavam bastante irritados, todos estavam exigindo que alguém fizesse alguma
coisa com os adolescentes desocupados do grupo, que estavam se colocando em problemas. Liddell trouxe uma
solução. Ele organizou times esportivos, artes manuais e aulas para as crianças, e começou a passar suas noites com
eles.
Liddell havia ganhado fama e glória nas Olimpíadas de 1924 por ter obtido a medalha de ouro na corrida dos 400 metros
rasos. Mas, naquele rígido ambiente, ele também se mostrou um vencedor na corrida cristã, obtendo a admiração dos
mais secularizados prisioneiros.
O que o tornou alguém especial? Você poderia ter descoberto o segredo dele às 6 da manhã, cada dia. Era naquele
momento que ele passava na ponta dos pés pelos companheiros que ainda dormiam, se sentava à mesa, e acendia uma
pequena lanterna para iluminar seu livro de anotações e sua Bíblia. Eric Liddell tirava graça e forças a cada dia das
riquezas da Palavra de Deus.
1. O LIVRO GUIA PARA O ESTILO DE VIDA DO CRISTÃO
A Bíblia foi escrita como um manual para os cristãos. Ela está cheia de histórias de
pessoas reais, como nós, que experimentaram os mesmos desafios que enfrentamos
a cada dia. Conhecer esses personagens bíblicos, suas alegrias e tristezas, seus
problemas e oportunidades, tudo isso nos ajuda a amadurecer como cristãos.
O salmista Davi retrata nossa dependência diária da Palavra de Deus comparando-a
a uma lâmpada [lanterna].
"A Tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu
caminho". Salmo 119:105 (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da
série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
A iluminação que recebemos da Bíblia a cada dia clareia as qualidades de que necessitamos em nossa vida e os
princípios de crescimento espiritual. Acima de tudo, a Bíblia nos mostra Jesus, a Luz do Mundo. A vida apenas faz
sentindo se Jesus estiver brilhando sobre ela.
2. UMA AMIZADE QUE TRANSFORMA
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Cristo deseja que a Bíblia seja tão real para você quanto uma carta pessoal de um amigo
íntimo.
"Eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei
conhecido". João 15:15
Jesus quer o nosso melhor Amigo. Sua Palavra nos traz ao círculo mais íntimo da presença
de Deus, nos coloca entre aqueles em quem Ele confia e instrui pessoalmente.
"Eu lhes disse essas coisas para que em Mim vocês tenham paz". João 16:33
A fim de experimentar essa paz, esse relacionamento seguro com Cristo, precisamos ler as
cartas que Ele nos enviou. A Bíblia é exatamente isso: correspondência vinda do céu. Não
deixe essas cartas fechadas. A mensagem transformadora de que você precisa está na
Palavra.
Aqui está um testemunho típico do impacto da Bíblia na vida: "Eu necessitava de auxílio, e o encontrei em Jesus. Toda
necessidade foi suprida, satisfeita a fome de minha alma; a Bíblia é para mim a revelação de Cristo. Creio em Jesus
porque Ele me é um divino Salvador. Creio na Bíblia porque achei nela a voz de Deus a minha alma". Ellen G. White, A
Ciência do Bom Viver (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2001), pág. 461.
3. DIRETRIZES PARA VIVER DE ACORDO COM A BÍBLIA E OS DEZ MANDAMENTOS
Um breve olhar sobre os Dez Mandamentos nos ajuda a entender porque eles e a Bíblia são fundamentos
indispensáveis para viver corretamente.
Os Dez Mandamentos se dividem em duas categorias principais: os primeiro
quatro definem nosso relacionamento com Deus, e os últimos seis definem
nosso relacionamento com as outras pessoas. Eles se encontram em Êxodo
20:3-17.
Os primeiros dois mandamentos esboçam nossa relação com Deus e com a
adoração devida a Ele.
I. "Não terás outros deuses diante de mim".
II. "Não farás para ti nenhum ídolo... Não te prostrarás diante deles nem lhes
prestarás culto...".
O 3o e 4o mandamentos tratam da nossa relação com o nome e o dia santo de Deus.
III. "Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus...".
IV. "Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o
sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus...".
Os mandamentos de 5 e 7 protegem os laços familiares:
V. "Honra teu pai e tua mãe...".
VII. "Não adulterarás".
Os mandamentos 6, 8, 9 e 10 protegem nossas relações sociais.
VI. "Não matarás!".
VIII. "Não furtarás!".
IX. "Não dirás falso testemunho contra o teu próximo".
X. "Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo... nem coisa alguma que lhe pertença".
Os Dez Mandamentos definem nosso relacionamento tanto com Deus quanto com as outras pessoas. Eles são os sinais
que indicam um estilo de vida cristão.
4. O QUE JESUS DISSE ACERCA DOS DEZ MANDAMENTOS
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Um dia, enquanto Jesus ensinava, um empolgado jovem foi até Ele e perguntou: "Mestre, que farei de bom para ter a
vida eterna?" (Mateus 19:16). Cristo podia ver que ele estava lutando contra o problema do amor ao dinheiro, e o
aconselhou a se livrar de suas posses e "obedecer aos mandamentos" (verso 17).
O jovem tentou despistar o diagnóstico de Cristo de seu problema ao perguntar de quais
mandamentos Ele estava falando. Jesus listou alguns dos Dez Mandamentos (versos 18,
19).
Finalmente, o "jovem rico" se virou e foi embora com tristeza (versos 20-22). Ele conseguia
concordar mentalmente com os Dez Mandamentos, mas ele não conseguiria obedecer ao
espírito da lei e com isso abandonar seu modo de viver egoísta.
Os Dez Mandamentos nos mostram as fronteiras dentro das quais relacionamentos
saudáveis, com Deus e com os outros, podem se desenvolver. Jesus ressaltou o fato de que
a obediência é a maneira de ter real felicidade:
"Se vocês OBEDECEREM AOS MEUS MANDAMENTOS, permanecerão no meu amor, assim como tenho
obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. TENHO LHES DITO ESTAS PALAVRAS para
que a minha alegria esteja em vocês e A ALEGRIA DE VOCÊS SEJA COMPLETA". João 15:10, 11
5. UM GUIA PARA UMA VIDA FELIZ
O livro de Eclesiastes é um relatório da busca de Salomão pela felicidade. Ele registra sua busca por felicidade nas
riquezas do mundo: em casas magnificentes, em vinhas produtivas, em maravilhosos jardins, e em pomares de frutos
suculentos. Ele multiplicou seus servos. Ele se encontrou rodeado de qualquer coisa material que uma pessoa poderia
desejar. Mas a felicidade o iludiu e ele escreveu:
"Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar,
percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento". Eclesiastes 2:11.
Salomão, então, se voltou para buscar os prazeres desse mundo com esperança de encontrar a felicidade. Ele foi
tomado pelos prazeres do vinho, de mulheres e da música. Sua conclusão:
"Tudo sem sentido! Tudo sem sentido!... Nada faz sentido!" Eclesiastes 12:8
Salomão já tinha provado e visto que o Senhor é bom. Ao comparar sua vida anterior de obediência ao Senhor que uma
vez ele já tinha usufruído, com sua busca incessante pela felicidade nas coisas do pecado, ele dá o veredicto:
"Aqui está a conclusão: Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos". Eclesiastes 12:13
Salomão achou que poderia encontrar um atalho para a felicidade na vida libertina.
Próximo ao fim de sua vida, ele foi homem o suficiente para admitir seu erro. Para
salvar outros do mesmo erro ele escreveu:
"O que guarda a Lei, esse é feliz". Provérbios 29:18, Versão Almeida Revista e
Atualizada, 2a edição.
6. OS DEZ MANDAMENTOS - GUIA INDISPENSÁVEL PARA O NOVO
TESTAMENTO
No Novo Testamento, Tiago testifica:
"Pois quem obedece a toda a Lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se
culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: 'Não adulterarás',
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também disse: 'Não matarás'. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da
Lei". Tiago 2:10-12
Charles Spurgeon, o grande pregador Batista do século passado, declarou: "A lei de Deus é lei divina: santa, celestial,
perfeita... Não há um mandamento muito grande; não há um mandamento muito pequeno, todos são tão incomparáveis
que sua perfeição é prova de sua divindade".
John Wesley, um dos fundadores da igreja Metodista, escreveu sobre a natureza duradoura da lei: "A lei moral contida
nos Dez Mandamentos... não foi cancelada por Ele [Cristo]... Cada parte dessa lei deve permanecer irredutível para toda
a humanidade e em todas as eras". Sermões, vol. 1, págs. 221, 222 (tradução livre).
Billy Graham, o mais respeitado evangelista do mundo, considera os Dez Mandamentos tão importantes que escreveu
um livro inteiro sobre a relevância dos mesmos para o cristão.
7. PODER PARA OBEDECER
A Bíblia e os Dez Mandamentos são imutáveis, indispensáveis e guia perfeito para uma vida feliz. Ainda assim, vários
corações estão em conflito. Uma mulher expressou isso da seguinte forma: "Eu creio que os Dez Mandamentos estão
ligados entre si, tenho certeza que guardá-los leva à felicidade. Já tentei o máximo que posso para cumprir tudo à risca,
mas eu simplesmente não consigo. Estou começando a crer que ninguém mais pode fazer isso".
A tendência natural do ser humano é tentar viver uma vida de obediência aos
mandamentos de Deus. Mas, como resultado de tal tentativa, vez após outra, das
profundezas do coração de uma pessoa vem a resposta frustrada: "Eu não consigo
ser sempre obediente!" Por quê? Porque:
"A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à Lei de
Deus, nem pode fazê-lo". Romanos 8:7
Qual é o propósito dos Dez Mandamentos?
"É mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado".
Romanos 3:20.
O papel da lei é nos levar ao total reconhecimento de que somos pecadores sem esperança, necessitados de um
Salvador.
"Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da
fé". Gálatas 3:24.
Jesus é a resposta! Quando estamos aos pés de Jesus em estado de absoluta desesperança, pela fé podemos receber
o perdão de nossos pecados e poder dEle para obedecer Seus mandamentos.
8. A OBEDIÊNCIA AOS DEZ MANDAMENTOS MOTIVADA PELO AMOR
Jesus nos diz que a obediência é resultado do amor:
"Se vocês me amam, obedecerão aos Meus mandamentos". João 14:15.
Se amarmos a Deus, obedeceremos aos primeiros quatro mandamentos que definem nossa relação com Deus; e se
amamos os outros, obedeceremos aos últimos seis que definem nossa relação com os
outros.
A pessoa que passa por cima dos Dez Mandamentos, peca:
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"Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a transgressão da Lei". I João 3:4
Mas, graças a Deus, temos um Salvador que veio a este mundo e morreu, ressuscitou, e agora vive com um propósito:
"Vocês sabem que Ele se manifestou PARA TIRAR OS NOSSOS PECADOS". Verso 5.
Nosso Salvador perdoa e remove nossos pecados (I João 1:9). Ele, então, promete nos dar seu amor para que
possamos amar os outros - e esse é o grande antídoto contra uma vida de egoísmo e pecado:
"DEUS DERRAMOU SEU AMOR EM NOSSOS CORAÇÕES, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu".
Romanos 5:5
Não temos nenhuma habilidade inata para mantermos a lei de Deus. O amor de Deus derramado em nossos corações é
nossa única esperança.
9. A GRAÇA DE DEUS E A OBEDIÊNCIA À LEI
A salvação é um dom. Não podemos obtê-la por nossos próprios méritos. A única coisa que podemos fazer é aceitá-la
pela fé. Recebemos justificação (o direito de ficarmos com Deus) como um dom, somente através da fé na graça de
Deus.
"Pois VOCÊS SÃO SALVOS PELA GRAÇA, por meio da FÉ, e isto não vem de vós, é DOM DE DEUS". Efésios 2:8
Mesmo se tentarmos, nós não conseguiremos guardar os mandamentos por nossos
próprios esforços. Não conseguiremos guardar os mandamentos com o fim de sermos
salvos. Todavia, quando vamos a Jesus com fé e submissão, somos salvos e Seu
amor enche nosso coração. Como resultado dessa graça e aceitação divinas, temos o
desejo de seguir e obedecer a Cristo pelo poder de Seu amor em nosso coração
(Romanos 5:5).
Paulo ressalta a futilidade do esforço humano e indica que não estamos sob o
regimento da lei para sermos salvos, mas "debaixo da graça".
"Vamos pecar porque não estamos debaixo da Lei, mas debaixo da graça? De
maneira nenhuma!" Romanos 6:15
Por quê? Porque um coração motivado pelo amor produz uma vida de obediência
baseada no amor! (Romanos 13:10). Amar a Cristo é obedecê-lO:
"Quem tem os Meus mandamentos, e lhes obedece, esse é o que me ama". João 14:21
Eric Liddel demonstrou que, mesmo nas piores circunstâncias, o crente que está ligado ao poder de Deus pode viver
uma vida obediente e feliz. Liddell demonstrou uma graça encantadora num momento de medo e estresse. Seu
relacionamento de amor com Cristo deu-lhe o poder do Espírito Santo, e com isso deu oportunidade para que Jesus
suprisse dos "justos reclames da lei" (Romanos 8:1-4). Um relacionamento de amor com o Salvador crucificado e
ressurrecto produz essa qualidade de vida.
Você já descobriu esse segredo por você mesmo? O amor de Jesus fez com que Ele pagasse com a vida o preço do seu
pecado. Ele se oferece para melhorar todos os seus relacionamentos através de Seu amor e do aperfeiçoamento de sua
vida em todo o bem para fazer a vontade dEle (Hebreus 13:21). Qual é sua resposta?
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O SEGREDO PARA O VERDADEIRO DESCANSO
Há algum tempo, pessoas predisseram que logo teríamos tanto tempo para o lazer que não saberíamos o que fazer com
ele. Havia boas razões para confiar nessas profecias. Nas cidades do mundo, os computadores estavam fazendo com
que tarefas que duravam meses para serem realizadas se realizassem em frações de segundo. Robôs começavam a
lidar com os piores e mais pesados trabalhos nas indústrias.
Contudo, mesmo após os computadores terem deixado tudo mais rápido, e
vivermos num mundo automatizado, esse é um tempo onde mal conseguimos
respirar. As pessoas nunca estiveram tão ocupadas. Atualmente, todos vivem
sem tempo. Mais importante que tudo, as famílias andam sem tempo. Os
maridos e as esposas acham difícil separar um "tempo de qualidade" para
passar com os filhos e, para piorar ainda mais, para gastar um com o outro.
Um estudo numa pequena comunidade mostrou que o tempo médio por dia que
os pais passaram exclusivamente com seus filhos pequenos foi de 37 segundos!
As famílias estão sem tempo e sem contacto.
Como podemos diminuir nosso ritmo de vida para voltarmos a ter tempo para nossa comunhão e confraternização uns
com os outros?
1. O REMÉDIO PARA A VIDA ESTRESSADA
Jesus entende os problemas das famílias que vivem sob o estresse, e deseja que entendamos o fato de que o descanso
espiritual é parte da qualidade de vida:
"VENHAM A MIM, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e EU LHES DAREI DESCANSO... APRENDAM
DE MIM, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão DESCANSO PARA AS SUAS ALMAS".
Mateus 11:28, 29 (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova
Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
A Bíblia nos diz que podemos experimentar esse descanso de duas maneiras: vindo a Cristo diária e semanalmente.
2. UMA LIGAÇÃO DIÁRIA COM JESUS
As multidões constantemente clamavam pela atenção de Jesus. E ainda assim, Cristo comunicava um espírito tranqüilo
e calmo a todos em volta dEle. Como? Ele investia tempo a cada dia na comunhão com Seu Pai celestial. Ele dependia
de Seu Pai continuamente para obter os recursos para enfrentar os desafios da vida (João 6:57).
Se quisermos viver uma vida serena e em paz, tal qual a dEle, precisamos depender continuamente de Jesus;
precisamos deixar que Sua Palavra e Seu Espírito nos preencham e nos moldem. A melhor maneira de combater as
forças que nos estressam como indivíduos e nos separam de nossas famílias é investir um tempo de qualidade com
Cristo. Ele nos diz:
"PERMANEÇAM EM MIM, e eu permanecerei em vocês... SEM MIM, VOCÊS NÃO PODEM FAZER COISA
ALGUMA". João 15:4, 5
Uma das maiores necessidades dos tempos modernos é de que as pessoas
façam uso dos recursos espirituais disponíveis a todos os que estabelecem um
relacionamento diário com Jesus. Um ponto muito importante que precisa ser
enfatizado sobre nosso relacionamento com Cristo é Sua obra efetuada na cruz.
O descanso verdadeiro e a segurança real podem existir apenas em virtude da
grande realização de Jesus, e sobre a qual exclamou quando estava morrendo:
"Está consumado!" (João 19:30). Em outras palavras, Sua missão de nos
resgatar estava cumprida.
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"Mas agora Ele [Cristo] apareceu UMA VEZ POR TODAS... PARA ANIQUILAR O PECADO mediante o sacrifício de
Si mesmo". Hebreus 9:26
Quando Jesus morreu, Ele "aniquilou o pecado". Por isso é dito ao crente que confessa seus pecados que pode
"descansar" confiante na obra terminada de Cristo. Somos aceitos. A culpa está por trás da motivação de muitas
pessoas que vivem em ritmo frenético atualmente. Todavia, precisamos reconhecer que Jesus solucionou o problema da
culpa de uma vez por todas na cruz. A promessa feita por Jesus de dar descanso real aos cansados tornou-se acessível
a todos quando Ele exclamou: "Está consumado!". Cristo completou o trabalho de nos redimir no Calvário (Tito 2:14),
depois descansou na tumba durante o Sábado, e por fim ressuscitou no domingo de manhã como vitorioso sobre o
pecado e a morte. O cristão não precisa de maior certeza do que descansar confiante com respeito ao cumprimento total
da missão de Cristo.
"Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com PLENA CONVICÇÃO DE FÉ,... Apeguemo-nos com
firmeza à esperança que professamos, pois AQUELE QUE PROMETEU É FIEL". Hebreus 10:22, 23
Por termos certeza de que "Aquele que prometeu é fiel", podemos tomar parte no descanso dedicado aos salvos e que
foi prometido por Jesus. A estabilidade, a paz e o descanso que experimentamos em Jesus a cada dia não são resultado
de alguma coisa que fazemos, mas sim do que Ele já fez por nós na cruz.
Podemos descansar em Cristo porque nossa salvação está assegurada. Essa certeza nos motiva a passar tempo com
Cristo a cada dia, nos alimentando de Sua Palavra e respirando a atmosfera celestial mediante a oração. Um encontro
com Jesus transforma um estilo de vida estressante numa vida repleta de paz e propósitos bem definidos.
3. UMA LIGAÇÃO SEMANAL COM JESUS
Depois que Cristo criou o mundo em seis dias (Colossenses 1:16, 17), Ele criou um
descanso sabático. Esta é uma oportunidade semanal para desenvolvermos nossa
relação com Ele.
"E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a
tarde e a manhã; esse foi o sexto dia. Assim, forma concluídos os céus, e a terra, e
tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e
nesse dia DESCANSOU. ABENÇOOU Deus o sétimo dia e o SANTIFICOU, porque
nele descansou de toda a obra que realizara na criação". Gênesis 1:31-2:3
Como seu Criador, Jesus "descansou" no primeiro sábado com Adão e Eva. Não só isso, mas Ele também "abençoou" o
dia de sábado e "o santificou". Deus estabeleceu um ciclo semanal de sete dias não para Seu próprio benefício, mas
para o de Adão, Eva, e para o nosso hoje. Ele amava tanto as pessoas que criara que planejou tornar cada sétimo dia de
suas vidas um dia especial onde se dedicariam a estar em Sua presença. Cada sábado, como foi chamado esse dia,
deveria ser um dia tanto de descanso físico quanto de renovação espiritual. A entrada do pecado em nosso mundo
apenas tornou mais necessário o descanso sabático.
O mesmo Salvador que prometeu descanso a Adão e Eva, por volta de dois mil anos mais tarde também deu a Moisés,
no Monte Sinai, a Lei dos Dez Mandamentos (I Coríntios 10:1-4). Jesus escolheu colocar o descanso sabático no
coração dos Dez Mandamentos. O quarto mandamento diz:
"LEMBRA-TE DO DIA DE SÁBADO, PARA SANTIFICÁ-LO. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus
trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum,
nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que
morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o SENHOR fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe,
mas no sétimo descansou. Portanto, o SENHOR ABENÇOOU o sétimo dia e o SANTIFICOU". Êxodo 20:8-11
Deus estabeleceu o sábado como um dia para nos recordarmos de que o Senhor "fez os céus e a terra". O descanso
sabático semanal nos une ao Criador que abençoou esse dia e o separou.
Quando Jesus viveu na terra, Ele aproveitava cada oportunidade para manter Sua comunhão com o Pai. Ele se
beneficiava do descanso sabático para adorar a Deus, como Lucas nos diz:
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"Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e NO DIA DE SÁBADO entrou na sinagoga, COMO ERA SEU
COSTUME". Lucas 1:16
Se Jesus, que era divino e humano, precisava descansar na presença de Seu Pai no dia de sábado, quanto mais nós,
seres humanos. Quando Jesus pôs abaixo as restrições da lei que os judeus haviam colocado sobre o dia de Sábado
(Mateus 12:1-12), Ele ressaltou que Deus havia criado o sábado para benefício das pessoas:
"E então lhes disse: 'O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois,
o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado'". Marcos 2:27, 28
Jesus reafirmou a importância do sábado mesmo em Sua morte. Ele morreu numa sexta-feira, que "era o dia da
Preparação, e estava para começar o sábado" (Lucas 23:54). Naquele momento, Ele declarou: "Está consumado!", isso
é, Sua obra de vir ao mundo e morrer como substituto da raça humana estava completada (João 19:30; 4:34; 5:30).
Depois, para celebrar o cumprimento de Sua missão, Jesus descansou na tumba durante o sábado.
Da mesma maneira que Cristo completou Sua obra da criação no sexto dia e então descansou no sétimo dia, assim
também ao morrer na cruz, completou Sua obra de redenção no sexto dia e então descansou no sétimo.
No domingo pela manhã, Jesus ressurgiu da tumba como o vitorioso Salvador
(Lucas 24:1-7). Ele já tinha pedido para Seus discípulos manterem o encontro
sabático com Ele depois de Sua ressurreição. Falando da destruição de Jerusalém,
que aconteceu perto de quarenta anos depois de Sua morte, Ele os alertara:
"Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado".
Mateus 24:20
Nosso Salvador desejava que Seus discípulos, e os que fossem convertidos por
eles, continuassem a praticar o que Ele os havia ensinado (João 15:15, 16). Ele
queria que eles experimentassem tanto o descanso proveniente da salvação
quanto o descanso sabático. Eles não O desapontaram. Os discípulos continuaram a observar o sábado mesmo depois
da morte de Cristo (ver Lucas 23:54-56; Atos 13:14; 16:13; 17:2; 18:1-4).
O apóstolo amado, João, manteve seu encontro semanal com Cristo aos sábados. Nos últimos anos de sua vida, ele
escreveu: "No dia do Senhor achei-me no Espírito" (Apocalipse 1:10). De acordo com Jesus, "o dia do Senhor" é o
sábado, "Pois o Filho do homem é Senhor do sábado" (Mateus 12:8).
Aos sábados, celebramos as duas grandes realizações do Senhor em nosso favor: a criação e a redenção. Essa
experiência sabática continuará no céu:
"'Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim', declara o Senhor...
'De um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de Mim', diz o Senhor". Isaías 66:22, 23
4. OS BENEFÍCIOS DO DESCANSO SABÁTICO
As pessoas hoje estão passando uma por cima das outras nessa busca frenética por algo mais na vida. Os indivíduos
estão ficando cada vez mais estressados. As famílias estão se desfazendo sob pressão. Mas Deus apresenta o sábado
como uma melhor maneira de viver uma boa vida.
Vejamos alguns dos benefícios específicos do descanso sabático:
(1) O sábado é um memorial da criação, e ao santificá-lo, erigimos um memorial ao nosso Criador. Suas horas sagradas
oferecem uma maravilhosa oportunidade de entrarmos em contato com nossas origens ao observarmos o mundo criado
por Deus. Quando foi a última vez que você ou sua família separaram tempo para realmente apreciar a silenciosa beleza
de um jardim ou de uma fonte de águas? O sábado nos dá tempo para desfrutarmos do contato com Jesus e obtermos
relances das maravilhas que Ele fez para nós.
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(2) Aos sábados, experimentamos a alegria da adoração e do companheirismo com
os outros cristãos. Há benefícios em louvar a Deus com os outros como um grupo de
adoradores. O sábado nos dá uma oportunidade especial para nos reunirmos como
corpo da igreja e recarregarmos nossas baterias espirituais.
(3) O sábado nos proporciona momentos de colocarmos em prática alguns atos de
bondade significativos. Será que há algum vizinho que ficou doente durante essa
semana e você não teve tempo de visitá-lo? Quando uma amiga precisou de empatia
após a morte de seu esposo, será que a pressão da vida diária acabou impedindo
você de dedicar-lhe atenção amável? Jesus aconselhou: "É permitido fazer bem no
sábado" (Mateus 12:12).
(4) O sábado é um dia para fortalecer os laços familiares. Quando Cristo ordenou que no sábado não devesse ser feito
nenhum trabalho (Êxodo 20:10), Ele não poderia ter dado um remédio melhor para os pais viciados em trabalho e as
mães estressadas. O sábado é uma gigantesca placa de PARE para as famílias. Os pais e filhos devem evitar que as
coisas urgentes da vida sobreponham-se às coisas realmente importantes. O sábado é um dia no qual podemos
substituir pressão por oração, trabalho por alegria, agendas lotadas por reflexão silenciosa. O descanso sabático
proporciona tempo para que toda a família se ligue a Cristo e receba Sua energia espiritual.
(5) O sábado é um tempo no qual Jesus se aproxima de nós de maneira especial. Cada relacionamento precisa de
tempo de qualidade para se fortalecer, e o mesmo ocorre com nosso relacionamento com Cristo. Devotar um dia inteiro
para Cristo a cada semana é uma grande maneira de manter nossa amizade com Ele sempre entusiasmada e renovada.
O sábado nos dá tempo extra para o estudo da Bíblia e a oração, tempo extra para simplesmente estar a sós com Cristo
num lugar tranqüilo e prestar atenção à Sua voz.
Jesus "abençoou o sétimo dia e o santificou" com a promessa de Sua presença (Gênesis 2:3). Podemos entender
porque é importante observar o sábado, o sétimo dia da semana, quando lembramos que este é um dia que Cristo
separou na criação para se comunicar conosco de maneira especial.
Quando Jesus criou o sábado, parece que Ele tinha a nossa geração em mente, pois o sábado é exatamente o que
precisamos para nossa vida cheia de estresse: um dia que seja verdadeiramente uma pausa total de todas as nossas
atividades. Esse é um dia especial dedicado à adoração a Deus, a entrarmos em contacto novamente com a criação, e a
nos concentrarmos em nossos relacionamentos ao invés de nas coisas.
5. UM PRENÚNCIO DO DESCANSO NO CÉU
Podemos resumir os benefícios de uma ligação com Jesus diária e de um encontro semanal com Ele em uma palavra:
descanso. A palavra "sábado" vem da palavra hebraica que significa descanso. Portanto, não é de surpreender que as
Escrituras chamam o sétimo dia de "dia de descanso". (Levítico 23:3).
"Pois em certo lugar Ele [Deus] falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: 'No sétimo dia Deus descansou de
toda a obra que realizara'... Assim, AINDA RESTA UM DESCANSO SABÁTICO PARA O POVO DE DEUS;...
Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso". Hebreus 4:4-11
Experimentar o "descanso sabático" nos dá um prenúncio semanal da alegria que teremos
ao experimentarmos o descanso no céu. Esse descanso não é apenas deixar de fazer
coisas e inatividade, mas se refere ao sentimento de segurança, paz e bem estar que é a
raiz da verdadeira vida abundante. Esse tipo de descanso espiritual pode ser apreciado
apenas pela experiência. O testemunho daqueles que têm experimentado o descanso da
salvação e o descanso sabático é universal: "Se você entra no descanso de Jesus através
de uma ligação diária e de um encontro semanal com Ele, você descobre a maior alegria
da vida".
Você não gostaria de agradecer a Jesus pelo Seu dom do descanso? Você não gostaria
de agradecê-lO pela promessa do descanso da salvação que a cada dia serve para
fortalecer-lhe a fim de enfrentar os desafios da vida? E agradecer também pela promessa
do descanso sabático a cada semana que dá vigor à sua relação com Ele? Se você nunca
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fez isso, por que não aceitar a salvação que Ele oferece agora mesmo? Por que não contar para Ele seu desejo de
guardar o sábado a cada semana? Você pode dizer agora mesmo: "Sim, Senhor! Eu desejo encontrar o deleite no dia
que Tu criaste especialmente para mim". Por que não dizer isso agora mesmo?
[Você pode estar se perguntando: Quem mudou o dia de adoração do sábado, o sétimo dia da semana, para o domingo,
o primeiro dia da semana? Quando foi feita essa mudança? Será que Deus autorizou essa mudança? Essas questões
serão respondidas na Lição 21].
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O SEGREDO PARA CRESCERÉ TESTEMUNHAR
Larry estava usufruindo uma ótima conversa, um chá japonês e biscoitos de arroz na casa do Sr. Komori quando notou
que os outros convidados pegavam suas Bíblias. Todos olharam para ele com expectativa. "Será que você poderia nos
dar um estudo bíblico agora, por favor?", perguntou o Sr. Komori.
Larry ficou paralisado por alguns segundos. Ele pensava que essa reunião fosse apenas para entretenimento. Agora, ele
não conseguia pensar em nada para dizer.
Larry já tinha sido instrutor de várias classes bíblicas numa escola de inglês cristã no
Japão, onde trabalhava, mas todas elas tinham sido bem planejadas. Ele poderia achar
todas as informações naquelas aulas com a maior facilidade. Contudo, falar sobre Deus
sem esboço e preparo era bem diferente.
Larry tinha ouvido todas as histórias bíblicas desde pequeno. Agora, no entanto, pareciam
não conseguir prover apoio e suporte para sua necessidade. Ele andava fazendo coisas
que sabia serem erradas aos olhos de Deus. Como poderia falar aos outros sobre um Deus
que ele mesmo não conhecia realmente?
Sentado no sofá, rodeado por pessoas expectantes, ele estava a ponto de entrar em
colapso. Naquele momento de medo, surgiu em sua mente um verso que dizia que o
Espírito Santo nos dá as palavras que devemos dizer quando estiamos diante de
oportunidades para testemunhar aos outros (Lucas 12:12). Ele murmurou uma oração
desesperada por ajuda e apelou para a história que mais conhecia: o Filho Pródigo.
Enquanto descrevia o quanto Deus ama aqueles que estão longe dEle, Larry percebeu que falava aquilo de coração.
Suas palavras estavam fazendo efeito nele mesmo. Pela primeira vez em sua vida, Larry percebeu o quanto Deus o
amava.
Naquela noite, Larry se ajoelhou ao lado de sua cama e entregou sua vida a Deus. Pela primeira vez tinha percebido a
realidade do evangelho em sua vida. Partilhar o amor de Deus tinha feito muito mais por ele do que apenas partilhar um
conhecimento teológico. Aquilo agora era um fato que o fazia transbordar de alegria.
1. JESUS NOS DESAFIA A CRESCER MEDIANTE O TESTEMUNHO
Os discípulos tinham estado durante três anos e meio ouvindo as palavras e vendo as ações de Cristo, inclusive Sua
morte e ressurreição. Quando Jesus estava para retornar ao céu, Ele comissionou os discípulos a serem Seus
representantes aqui na terra:
"Mas RECEBERÃO PODER quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e SERÃO MINHAS TESTEMUNHAS... até
os confins da terra". Atos 1:8 (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS
são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
Quando os seguidores de Cristo entregaram-se sem reservas a Ele no Pentecostes, o Cristo ressurrecto transformou
suas vidas pelo poder do Espírito. Eles se tornaram testemunhas, não apenas da ressurreição e ascensão corporal de
Jesus, mas também do poder da Sua ressurreição que tinha transformado as suas vidas.
Como cristãos, nós também precisamos testemunhar sobre a ressurreição de Jesus em virtude de termos experimentado
Seu poder renovador em nossas próprias vidas.
"Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, DEU-NOS VIDA COM CRISTO,
QUANDO AINDA ESTÁVAMOS MORTOS EM TRANSGRESSÕES - pela graça vocês são salvos. DEUS NOS
RESSUSCITOU COM CRISTO... PARA MOSTRAR... A INCOMPARÁVEL RIQUEZA DE SUA GRAÇA, demonstrada
em Sua bondade para conosco". Efésios 2:4-7
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Recebemos vida em Cristo, por isso somos aptos a "mostrar a incomparável riqueza
de Sua graça". Ele nos pede para levar as boas novas do que Ele fez quando esteve
aqui na terra para todo o mundo, e promete nos acompanhar (Mateus 28:19, 20).
H.M.S. Richards, o fundador do ministério radiofônico da Voz da Profecia, testificou
certa vez: "Tenho visto a mudança nos corações das pessoas que ouvem o evangelho
de Cristo. Tenho viajado por muitos lugares onde o nome de Deus e de Cristo nunca
antes havia sido apresentado, até que Sua igreja pregasse o evangelho ali. Tenho
visto as pessoas serem transformadas da imundície para a pureza, da doença para a
saúde, do medo constante de espíritos maus para a alegria da vida cristã. Tenho visto
a mudança na posição da mulher nesses locais. Tenho visto verdadeiros lares cristãos
emergirem de densas trevas pagãs. Em cada lugar que tenho visitado, tenho visto as vidas sendo transformadas. Eu sei
que o "evangelho... é o poder de Deus para a salvação" (Romanos 1:16). Sei que quando a igreja proclama a mensagem
do evangelho, as mudanças ocorrem nos corações e lares humanos, e elas são visíveis na vida daqueles que
respondem ao seu apelo".
Deus tem nos dado, nós que somos seres humanos fracos, um papel importante a desempenhar nessa obra
maravilhosa. A razão é que o testemunho é uma parte vital do nosso crescimento pessoal. A fim de manter nossa fé
saudável, ela precisa ser expressa. Como Larry descobriu de forma tão dramática, testemunhar da nossa fé nos ajuda a
vivenciá-la mais completamente, e nos faz crescer.
2. PARTILHAMOS CRISTO PELA MANEIRA PELA QUAL VIVEMOS
Um jovem que havia crescido num lar onde freqüentemente sofria abusos certa vez comentou: "Usando como exemplo
os meus pais, criei em minha mente uma imagem distorcida de Deus; eu nunca tinha tido o exemplo de alguém visível
que me amasse". As pessoas ao nosso redor precisam desesperadamente de alguém eu lhes dê uma imagem correta de
quem é Deus. Elas precisam de alguém "visível" que lhes mostre as boas qualidades. Nosso sermão mais poderoso
freqüentemente é pregado pela maneira pela qual vivemos. Antes que a pessoa saiba o quanto você sabe, ela precisa
saber o quanto você se importa. Pedro nos diz:
"VIVAM entre os pagãos [não cristãos] de MANEIRA EXEMPLAR para que...
OBSERVEM AS BOAS OBRAS QUE VOCÊS PRATICAM E GLORIFIQUEM A
DEUS... pois, também, CRISTO SOFREU NO LUGAR DE VOCÊS, DEIXANDOLHES EXEMPLO, PARA QUE SIGAM OS SEUS PASSOS". I Pedro 2:12, 21
"Cristo sofreu" no Calvário por nós, e assim nos deu o exemplo muito claro do que é
amor altruísta. Esse amor, reproduzido em nós pelos atos de amor para com os
outros, pode se tornar uma poderosa força para levar os não crentes aos pés de
Cristo.
3. TESTEMUNHAMOS DE CRISTO PORQUE PENSAMOS SOBRE ISSO
Quando o Diabo tentou a Jesus no deserto com seus apelos com respeito ao apetite, ao orgulho e à presunção, Jesus foi
bem sucedido nas respostas porque citava as Escrituras (Mateus 4:4, 7, 10). Cristo estava preparado porque tinha
abastecido Sua mente com verdades bíblicas. Nossa mente é o verdadeiro campo de batalha onde as lutas são vencidas
ou perdidas.
"Porque, como imagina em sua alma, assim ele é" Provérbios 23:7, Versão Almeida Revista e Atualizada, 2a
edição.
Os cristãos que estão crescendo na fé vêem os outros da maneira que o céu os vê: concentrando-se sempre nas boas
qualidades que estão buscando desenvolver.
"Alegrem-se sempre no Senhor... em tudo, pela ORAÇÃO e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus
pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, GUARDARÁ O CORAÇÃO E A MENTE DE
VOCÊS em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for VERDADEIRO, tudo o que for NOBRE, tudo o que for
CORRETO, tudo o que for PURO, tudo o que for AMÁVEL, tudo o que for de BOA FAMA, se houver algo de
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EXCELENTE ou DIGNO DE LOUVOR, pensem nessas coisas... E o Deus da paz estará com vocês". Filipenses
4:4-9
As coisas com que alimentamos nossa mente fazem diferença em nossa vida. Se colocarmos lixo, sairá lixo. Se
alimentarmos nossa mente com a Palavra de Deus, uma vida de semelhante a de Jesus será o resultado.
4. TESTEMUNHAMOS DE CRISTO PELA NOSSA APARÊNCIA
Como representante de Cristo, o cristão deve ser modesto até mesmo sobre a maneira que
ele ou ela se apresentam, evitando todos os tipos de extremos.
"Se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras... observando a conduta
honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites
exteriores, como cabelos trançados e jóias de ouro ou roupas finas. Ao contrário,
esteja no seu interior, que não perece, BELEZA DEMONSTRADA NUM ESPÍRITO
DÓCIL E TRANQÜILO, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também
costumavam adornar-se... colocavam sua esperança em Deus". I Pedro 3:1-5.
A simplicidade no vestuário e nos adornos sempre foi uma marca genuína da vida
semelhante à de Cristo. Idealmente, os outros deveriam ser atraídos a nós, cristãos, não por
nos destacarmos na maneira de vestir, mas pelo destaque que Jesus faz em nossa vida.
5. TESTEMUNHAMOS DE CRISTO PELA MANEIRA QUE AGIMOS
O historiador Edward Gibbon nos diz que quando Galério saqueou o campo do exército persa, uma brilhante bolsa de
couro cheia de pérolas caiu nas mãos de um dos saqueadores. O homem cuidadosamente preservou aquela bela bolsa,
mas jogou fora as preciosas pérolas.
Pessoas que percorrem os caminhos superficiais que o mundo oferece, enquanto rejeitam a Jesus, a Pérola de Grande
Preço, estão agindo pior do que aquele saqueador. Não é apenas uma fortuna que pode escorregar de nossas mãos, é a
salvação eterna. Por isso, as Escrituras nos alertam:
"Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que
há no mundo - cobiça da carne [apetite], cobiça dos olhos [amor às coisas do mundo] e a ostentação de bens
[orgulho] - não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade
de Deus permanece para sempre". I João 2:15-17
Satanás trabalha muito para tornar atrativo aos santos de Deus os pecados mais destrutivos
e os piores hábitos. Os anúncios publicitários para bebidas alcoólicas mostram apenas
pessoas jovens, bonitas, bem sucedidas e intensamente felizes. Nunca vemos alguém que
lembra uma figura patética vomitando num saco de papel depois de ter tomado várias doses
de cerveja.
Temos de ter cuidado com as associações que comprometem nossos princípios cristãos (II
Coríntios 6:14). Cristo deseja, claro, que sempre nos interessemos e nos envolvamos com
amigos não cristãos. Os relacionamentos interpessoais são os principais meios pelos quais
a fé é partilhada. Só que você precisa ter certeza de que esses envolvimentos não estão
levando você de volta ao seu velho estilo de vida.
Com o que entramos em contacto em nossa vida, até mesmo o tipo de entretenimento que escolhemos, impacta nossa
vida espiritual. Precisamos estar conscientes de que estamos alimentando nossa mente.
"Não porei coisa injusta diante dos meus olhos". Salmo 101:3, Versão Almeida Revista e Atualizada, 2a edição.
Se alimentarmos nossa mente com o melhor, o pior não vai ser capaz de rebaixar nossa conduta e nossos padrões.
Prezar sempre pelos princípios mais elevados ao escolher o que deixamos entrar em nossos lares e em nossas mentes
não rebaixam nossa vida. O cristão tem mais coisa com que se alegrar do que as outras pessoas.
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"TU ME FARÁS CONHECER... A ALEGRIA PLENA da Tua presença, eterno prazer à tua direita". Salmos 16:11
6. TESTEMUNHAMOS DE CRISTO PELA NOSSA LIBERALIDADE
O Pastor H.M.S. Richards conta que certa vez, quando ia batizar um novo crente, ele
percebeu que o homem tinha uma bolsa de moedas bem cheias em seu bolso. O pastor
perguntou se ele havia se esquecido de deixar o dinheiro no quarto onde trocara de roupa.
"Minha carteira e eu seremos batizados juntos", explicou o homem. Ele havia entendido o
verdadeiro espírito do cristianismo - dar para ajudar aos outros. Os cristãos crescem quando
são liberais e ajudam os outros. É por isso que o próprio Jesus disse: "Há maior felicidade
em dar do que em receber" (Atos 20:35).
O que damos a fim de fazer avançar o reino de Deus retorna em valor eterno.
"Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e
onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ACUMULEM PARA VOCÊS TESOUROS NOS
CÉUS... Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração". Mateus 6:19-21
Ao dar, lembre-se que "do Senhor é a terra e tudo o que nela existe" (Salmo 24:1), incluindo o ouro e a prata (Ageu 2:8).
Nós mesmos pertencemos a Deus, pois Ele nos criou e nos resgatou dos nossos pecados pagando o preço pelos nossos
pecados com Seu sangue (I Coríntios 6:19, 20). Tudo o que temos pertence a Deus, pois é Ele que nos dá a "capacidade
de produzir riqueza" (Deuteronômio 8:18).
Quanto o nosso Senhor crucificado e ressurrecto nos pede para devolvermos a Ele, a fim de que o evangelho seja
pregado aos outros?
"Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam 'Como é que te
roubamos?'. NOS DÍZIMOS E NAS OFERTAS... Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja
alimento em minha casa. Ponham-me à prova,' diz o Senhor dos Exércitos, 'e vejam se não VOU ABRIR AS
PORTAS DOS CÉUS E DERRAMAR SOBRE VOCÊS TANTAS BÊNÇÃOS QUE NEM TERÃO ONDE GUARDÁ-LAS'".
Malaquias 3:8-10
O dízimo é a "décima" parte de nossos ganhos (Deuteronômio 14:22 [Versão Nova
Tradução na Linguagem de Hoje] e Gênesis 28:22). Para o fazendeiro ou o comerciante, o
ganho é o que sobra depois de subtrair as despesas do negócio. Para o empregado, é uma
parte do ganho total. O princípio de dizimar é um princípio moral porque envolve caráter.
Quando falhamos no dízimo, roubamos a Deus. O dízimo pertence a Deus e deve ser usado
exclusivamente para apoiar o ministério de Cristo (I Coríntios 9:14), e para terminar Seu
trabalho aqui na terra, a fim de que Ele possa retornar (Mateus 24:14).
Quando Jesus veio para viver entre nós, Ele aprovou o sistema de dízimos em vigor nos
tempos do Novo Testamento. (Mateus 23:23).
E nós, quanto deveríamos dar de ofertas? As ofertas são de acordo com a decisão
individual. Cada pessoa deve dar o que se propor em seu coração. (II Coríntios 9:5-7). Você
nunca vai conseguir superar o que Deus lhe dá:
"Dêem e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês". Lucas 6:38
H.M.S. Richards certa vez relatou a seguinte experiência:
"Um apostador de longa data freqüentou uma de nossas reuniões evangelísticas em Los Angeles. Nunca me esquecerei
da conversa que tive a sós com ele, nos fundos do auditório. Ele pegou um bolo de notas de seu bolso, 500 dólares, e os
deu para mim, dizendo: 'Esse é o primeiro dízimo que eu dou'.
O homem não estava bem financeiramente, e não tinha nada a não ser uma vida de 30 ou 40 anos de apostas, pois isso
eu disse: 'Com o que você vai viver?'

DESCOBERTAS BÍBLICAS
Ele respondeu: 'Me sobraram apenas cinco ou seis dólares, mas essa outra quantia pertence a Deus'.
Então perguntei: 'O que você vai fazer?'
'Eu não sei', disse ele, 'mas sei que devo dar o meu dízimo a Deus, e Ele cuidará de mim'.
Foi isso exatamente o que Deus fez. O arrependimento do homem foi sincero. Ele continuou fiel à sua decisão e viveu
feliz dentro dos princípios cristãos. Deus cuidou dele até o dia de sua morte". Deus não promete que todos os crentes
fiéis ficarão ricos. No entanto, temos a certeza de que nosso Criador nos dará forças para suportar tudo o que nos
acontecer nessa vida.
Cristo nos deu tudo, e nos pede apenas que entreguemos nosso coração completamente a Ele. Fazendo isso,
poderemos testemunhar pela maneira pela qual vivemos, agimos e somos liberais para com os outros. Por que não
descobrir agora mesmo a alegria de testemunhar sobre Cristo para os outros e assim crescer em Sua maravilhosa
graça?
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O SEGREDO DE UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL
Os pesquisadores contemporâneos têm relutado em documentar uma verdade que a Bíblia estabeleceu há muito tempo:
os seres humanos são um todo indivisível. O que normalmente dividimos em partes físicas, mentais e espirituais, na
verdade são coisas inter-relacionadas e inseparáveis. Em outras palavras, o que afeta a mente, afeta o corpo. Nossa
condição espiritual tem efeitos sobre nossa condição física, e vice-versa. Somos seres inteiros e
integrados.
Por exemplo, os pesquisadores científicos descobriram em estudos controlados que a gargalhada
alegre e feliz produz mudanças mensuráveis no sistema imunológico de uma pessoa. Você, na
verdade, pode ajudar seu corpo a lutar melhor contra as doenças sendo uma pessoa feliz! Esses
estudos mostram o quão relacionado é o trabalho da mente e do corpo.
Milhares de anos atrás, a Palavra de Deus já apontava para essa ligação vital entre a mente e o
corpo que só recentemente foi aceita pela teoria médica:
"O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos".
Provérbios 17:22 (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS
BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
De acordo com o apóstolo João, quão intimamente é a ligação entre a mente, o corpo e nosso bem
estar espiritual?
"Amado, oro para que você TENHA BOA SAÚDE e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a
sua alma". III João 2
Nosso Criador deseja que tenhamos "boa saúde". A Palavra de Deus pode servir como nossa fonte
de saúde, bem como nossa fonte de vida eterna.
Já que a saúde física e mental e nosso bem estar espiritual andam juntos, Paulo faz o seguinte apelo:
"Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus". I Coríntios
10:31
O evangelho inclui tanto a restauração física quanto espiritual. Um estilo de vida saudável pode nos ajudar a sermos
cristãos vibrantes.
Aqui estão oito princípios a serem seguidos se realmente desejamos ter uma vida mais saudável e produtiva:
1. AR PURO
O ar puro e fresco é essencial para uma boa saúde. Durante o dia e enquanto dormimos à noite, uma ventilação
apropriada de nosso lar e de nosso local de trabalho assegura que nosso sangue sempre distribua quantidades
suficientes de oxigênio para todas as partes do corpo. Respirar profundamente várias vezes durante uma caminha
matinal é uma ótima maneira de oxigenar nosso corpo.
O tipo de ar que respiramos obviamente é importante. Tenha cuidado de não se sujeitar a fumaça, gases e bactérias que
se espalham pelo ar vindas de alguma fonte escondia. O cigarro polui o ar e é um dos grandes assassinos hoje. A
pesquisa científica estabeleceu um relacionamento causal entre o tabaco e o câncer de pulmão, o enfisema e a doença
do coração. A dependência do corpo à nicotina de alguns cigarros torna o cigarro um dos hábitos mais difíceis de serem
vencidos. O cigarro matará 12 milhões de pessoas por ano até o ano de 2020 se a tendência atual continuar.
2. LUZ SOLAR
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Os benefícios da luz solar são vários:
"a) 15-30 minutos de exposição diária à luz solar no começo da manhã ou no final da tarde
ajuda o corpo a sintetizar ou a criar sua própria vitamina D, um nutriente/hormônio essencial
para a pele. A vitamina D ajuda o sangue a produzir cálcio e fósforo, que fortalecem e
reparam a massa óssea.
b) A luz do sol funciona como desinfetante e um assassino de bactérias.
c) O sol supre a energia com a qual o reino vegetal pode converter dióxido de carbono e
água em carboidratos... Sem esse processo, os animais e os seres humanos morreriam de
fome.
d) A luz solar também ajuda uma pessoa a se ajustar a um trabalho noturno a alivia a
depressão relacionada a dias mais escuros, característicos do inverno.
Cuidado: A luz do sol também pode ser prejudicial. Uma exposição muito prolongada pode queimar a pele, aumentar o
risco de câncer de pele, acelerar o processo de envelhecimento, danificar os olhos e causar cataratas". [Todas as
citações dessa Lição são do Look Up and Live: A Guide to Health, Adult Lessons, First Quarter 1993 (Nampa, Idaho:
Pacific Press Publishing Association). Muito do material dessa lição que não está entre aspas, é condensado desse
mesmo material].
3. DESCANSO
O corpo precisa de descanso a fim de se recuperar. Precisamos ter tempo para nos recrearmos e descansarmos das
tensões do trabalho e das responsabilidades familiares. Sem essa dosagem necessária de descanso, as pessoas
freqüentemente experimentam sentimentos de ansiedade, depressão e irritabilidade. Tal estresse emocional pode levar a
doenças, e com isso nos forçar a dar um tempo muito maior de descanso ao corpo, a fim de recuperar o tempo perdido.
A verdade é simplesmente essa: não há substituto para uma boa noite de sono.
Recarregar nossas baterias espirituais diariamente também é importante para nossa saúde física. Meditação, estudo da
Bíblia e oração diariamente curam o corpo da mesma maneira que a alma. Outras coisas de que precisamos são: uma
parada regular do ciclo de trabalhos, um dia de descanso semanal e férias uma ou duas vezes por ano.
4. EXERCÍCIO
O exercício é vital para nossa saúde:
"a) O exercício ajuda a normalizar a pressão sangüínea.
b) O exercício permite que mais sangue alcance as partes mais distantes do corpo, mantendo
as extremidades aquecidas.
c) O exercício libera tanto a tensão física quanto a emocional, e com isso ajuda você a se sentir
melhor com a vida. O exercício normalmente é a melhor cura para as preocupações e
estresses.
d) O exercício proporciona energia elétrica para o cérebro e as células nervosas. Ele promove a
saúde ao estimular o sistema imunológico. Quando o corpo é mantido saudável mediante
exercícios apropriados, a mente funciona mais criativa e eficientemente.
e) Ele pode ajudar sua compleição física e mantê-lo vistoso.
f) O exercício nos dá mais energia, e assim retarda tanto a fadiga física quanto a emocional.
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g) Ele ajuda na produção cerebral de um químico que faz com que você tenha um sentimento de bem-estar e aumenta
sua tolerância à dor".
Se você não se exercitado regularmente, comece num ritmo tranqüilo e aumente gradualmente à medida que for
ganhando resistência. Pode ser uma idéia melhor procurar seu médico antes de começar. Seu objetivo deveria ser o de
se engajar em qualquer tipo de exercício que seja compatível a andar 1,5 quilômetros em 15 minutos quatro ou mais
vezes por semana.
5. ÁGUA
Por ser essencial a cada célula do corpo, deveríamos beber muita água.
"a) Por ter o seu peso constituído de aproximadamente 70 por cento de água...
b) O corpo precisa de cerca de dois litros de água por dia para efetuar todas as suas
funções. Algumas dessas funções incluem a circulação sangüínea, a excreção, o transporte
de nutrientes e a digestão.
c) Uma pessoa possui, em média, entre 15 a 40 bilhões de células cerebrais. Cada uma
delas é constituída de aproximadamente 70-85 por cento de água. Uma quantidade suficiente
de água para suprir essas células mantém você mentalmente alerta e ajuda a prevenir a
depressão e a irritabilidade.
d) Não é apenas a água que você ingere que é importante. Um banho frio ou morno diário
melhora a circulação, ajudando assim a aumentar a energia do corpo e da mente. Um banho
pode também aliviar a tensão nervosa, que é a causa de muitas doenças, pois enfraquecem o sistema imunológico.
Tomar banho também remove as impurezas da pele e pode reduzir a febre."
6. ALIMENTAÇÃO APROPRIADA
Na criação, Deus instruiu Adão e Eva a se alimentarem de plantas, grãos e frutas (Gênesis
1:29). Depois que Adão e Eva pecaram, os vegetais foram adicionados à dieta deles (Gênesis
3:18). Depois do dilúvio, o Criador acrescentou a carne "limpa" de alguns animais à dieta
alimentar dos seres humanos (Gênesis 7:2, 3; 9:1-6).
A carne de animais contém tanto as gorduras saturadas quanto o colesterol, que aumentam o
risco de hipertensão, enfarto, ataque cardíaco, câncer, obesidade, diabetes, e outras doenças.
Nos dias atuais, muitos médicos alertam aqueles que comem carne a incluírem em suas
dietas apenas as carnes limpas e bem cozidas, bem como de peixe, e ainda assim, comê-las
esporadicamente.
Por perceberem que as pessoas que se alimentam de uma dieta vegetariana são mais
saudáveis e vivem por mais tempo, muitos especialistas em nutrição e saúde afirmam que
seria bom voltarmos à dieta original da humanidade, formada por plantas, grãos e frutas, com
o acréscimo de vegetais.
Se você pretende começar uma alimentação totalmente vegetariana, certifique-se antes de entender como proporcionar
uma dieta balanceada com todos os nutritivos e sem carne. Coma cinco ou seis porções por dia de uma grande
variedade de frutas, plantas, grãos, legumes e vegetais. Os vegetais verdes e amarelos, juntamente com as frutas
cítricas, são especialmente importantes. Use farinha de trigo integral, e use arroz integral ao invés de arroz branco.
Sua ingestão de amido e complexos vitamínicos deveria se constituir de seis ou mais porções por dia. Substitua sua
ingestão de gorduras animais (manteiga, creme, requeijão, margarina, etc.) por gorduras vegetais. A dieta acima é
adequada se você não come carne, mas usa produtos derivados do leite.
Aqueles que escolhem ter carne em sua alimentação deveriam comer apenas aquelas que a Bíblia indica como "limpas"
ou apropriadas para o consumo humano. Quando Deus deu permissão para as pessoas comerem carne, depois do
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dilúvio (Gênesis 7:2, 3; Levítico 11:47), Ele definiu quais carnes eram limpas e quais eram imundas e não apropriadas
para serem comidas.
Leia em Levítico 11 e Deuteronômio 14 a lista de pássaros, animais e peixes que Deus denominou impróprios de serem
comidos. De acordo com esses capítulos, os animais limpos devem ter unha fendida e devem ruminar. Os peixes limpos
devem ter tanto escamas quanto barbatanas. As aves de rapina também são proibidas.
Dentre os animais impuros, os suínos em especial são mencionados e condenados (Deuteronômio 14:8). Uma grande
porcentagem de corpos humanos que foram autopsiados estava infectada com a triquina. Essas pequenas larvas são
transmitidas aos seres humanos pela ingestão da carne de porco. Pesquisas científicas atuais revelam cada vez mais o
porquê de Deus ter declarado alguns tipos de carne imundos. Uma dessas razões pode ser o perigo de doenças, tais
como o verme da triquina, que é encontrado no porco. Outra razão pode ser os efeitos devastadores da gordura saturada
ao sistema digestivo humano.
7. EVITAR SUBSTÂNCIAS PREJUDICIAIS
Que conselhos a Bíblia nos dá sobre bebidas alcoólicas?
"O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas; não é sábio deixar-se
dominar por eles". Provérbios 20:1
"Nem ladrões, nem avarentos, nem ALCOÓLATRAS, nem caluniadores, nem trapaceiros
herdarão o Reino de Deus". I Coríntios 6:10
O álcool afeta os seguintes sistemas do corpo:
"a) O sistema imunológico - o álcool diminui a habilidade dos leucócitos de lutar contra as
doenças, aumentando com isso o risco de pneumonias, tuberculoses, hepatites, e vários tipos
de câncer.
b) O sistema endócrino - apenas duas ou três doses de bebida alcoólica por dia aumenta o
risco de abortos espontâneos, morte prematura e nascimentos prematuros.
c) O sistema circulatório - o uso de álcool aumenta o risco de doença das coronárias do coração, reduz o açúcar no
sangue e eleva a pressão sangüínea, causando a hipertensão.
d) O sistema digestivo - O álcool irrita o estômago, causando assim um sangramento gástrico... O uso habitual do álcool
aumenta o risco de problemas no rim, de hepatite, e de cirrose do fígado".
O álcool é responsável por um grande número de suicídios, mortes em acidentes de automóveis, casos de abuso infantil
e violência familiar.
8. CONFIANÇA NO PODER DIVINO
Uma pessoa perseguida por medo ou culpa terá dificuldades em se beneficiar completamente dessas práticas saudáveis
que acabamos de descrever. Por outro lado, uma pessoa que desfruta de uma fé ativa em Deus irá experimentar a maior
fonte de bem estar:
"Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça nenhuma das Suas bênçãos! É Ele que perdoa todos os seus
pecados e CURA TODAS AS SUAS DOENÇAS, que RESGATA A SUA VIDA da
sepultura". Salmo 103:2-4
David Larson, um consultor do Instituto de Saúde Mental do Estados Unidos, fez
uma extensa pesquisa sobre a relação entre religião e saúde. Seu estudo
demonstrou uma ligação direta entre um cristão praticante e a saúde. Ele se
surpreendeu ao descobrir que aqueles que freqüentam a igreja vivem mais tempo
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que os que não freqüentam. Os freqüentadores de igreja têm um número menor de incidência de ataque do coração,
endurecimento das artérias, pressão alta, e outras doenças. Aqueles que têm fé em Deus vivem produzindo mais porque
têm menos tendência a ficarem depressivos, a se tornarem alcoólatras, a serem presos por desacato, ou a se
envolverem num casamento infeliz. Confiança no poder divino é a base para um bem estar genuíno e uma vida saudável
e feliz.
Aproximadamente 50.000 adventistas do sétimo dia foram estudados, primariamente na Califórnia, EUA, durante 30
anos. Os resultados mostraram que os homens adventistas vivem 8,9 anos a mais e a as mulheres 7,5 anos a mais que
a média da população em geral. Estudos feitos em Adventistas na Holanda, Noruega e Polônia apresentaram resultados
parecidos. Os pesquisadores atribuem uma expectativa de vida maior dos adventistas devido ao costume que eles têm
de seguir alguns ou todos os oito princípios de saúde esboçados nessa lição. Aqueles que seguem esses princípios não
apenas têm uma vida mais longa, mas também vivem qualitativamente melhor.
Aplicar a perspectiva bíblica à nossa vida faz diferença em tudo, oferecendo com isso evidência convincente de que o
cristianismo é a religião mais prática e razoável de todo o mundo. Ela muda as pessoas - seu modo de pensar e de agir e cria um novo estilo de vida.
Em virtude da íntima relação entre mente, corpo e vida espiritual, os cristãos que vivem pela Palavra de Deus desejarão
seguir os princípios de um estilo de vida saudável enquanto se preparam para a segunda vinda de Jesus (I João 3:1-3).
Cristo não deseja apenas que estejamos prontos para encontrá-lO quando Ele vier, mas também deseja melhorar a
qualidade de nossas vidas no presente. Podemos cooperar com Ele ao seguir os princípios básicos de saúde de Deus.
Jesus promete nos libertar de todo hábito prejudicial pelo Seu "poder que atua em nós" (Efésios 3:20). Se você está
tentando superar algum hábito prejudicial à sua saúde, tal como o uso do tabaco ou de bebidas alcoólicas, suas
melhores resoluções para deixar isso de lado freqüentemente se transformam em promessas não cumpridas. Mas, ao
nos apropriarmos do poder de Deus que "atua em" nós, Deus nos dará forças para superar qualquer coisa. A Palavra de
Deus promete: "Tudo posso nAquele que me fortalece" (Filipenses 4:13).
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INICIANDO UMA VIDA CRISTÃ
Aqui está uma carta surpreendente de um dos representantes de nossa escola bíblica na
África:
"Cinco anos atrás, recebi um pedido do pessoal da Voz da Profecia para visitar um
prisioneiro que era aluno da escola bíblica postal. Eu mostrei o pedido para as autoridades
da prisão, que graciosamente me deram a permissão para a visita. Em virtude do desejo
profundo daquele homem de estudar a Bíblia, eu o visitava regularmente.
Seis meses depois da minha primeira visita, ele pediu para ser batizado e se unir à igreja.
As autoridades concordaram em arranjar as coisas necessárias para que o batismo
pudesse ocorrer na prisão. Os carcereiros e outros prisioneiros se ajuntaram para
testemunhar um dos mais tocantes batismos que já tive o privilégio de oficiar.
Pouco depois disso, nosso irmão foi libertado da prisão, apesar de ainda ter muito tempo
restante para completar a pena. Quando perguntei o motivo, foi me dito que sua vida tinha
mudado tão drasticamente, e ele era uma testemunha tão poderosa do seu Salvador e da
sua religião que não se conseguia mais vê-lo nem tratá-lo como prisioneiro. Esse homem
voltou ao convívio de sua família, e hoje é um líder de uma das nossas congregações no
lugar onde mora".
1. QUAL É O SIGNIFICADO DO BATISMO?
Quando esse prisioneiro se tornou um cristão e sua vida mudou completamente,
por que foi necessário que ele fosse batizado? Numa conversa com Nicodemos, o
líder da comunidade religiosa que foi ver Jesus à noite, Jesus ressaltou para ele a
importância e o significado do batismo:
"Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo... se não nascer
da água e do Espírito". João 3:3, 5 (A não ser quando indicado, todos os textos
bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da
Bíblia [NVI].).
Portanto, de acordo com Jesus, precisamos ser nascidos "da água e do Espírito". "Nascer do Espírito" significa entrar
numa nova vida mediante uma mudança de mente e de coração. Por envolver um tipo de experiência completamente
novo, e não apenas um aperfeiçoamento do velho estilo de vida, o ato de fazer parte do reino de Deus é denominado
novo nascimento. O batismo pela água é um símbolo exterior que retrata a mudança interior. Nosso colaborador na
África batizou um prisioneiro como reconhecimento de seu compromisso com Cristo e como símbolo da transformação
que o Espírito Santo estava operando em seu caráter.
2. POR QUE EU DEVERIA SER BATIZADO?
Nossa salvação é possível em virtude de três grandes atos de Cristo:
"Cristo MORREU pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi SEPULTADO e RESSUSCITOU no terceiro
dia, segundo as Escrituras". I Coríntios 15:3, 4
Cristo possibilitou a nossa salvação mediante a Sua morte, sepultamento e ressurreição.
"Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos BATIZADOS EM SUA
MORTE? Portanto, fomos SEPULTADOS COM ELE na morte POR MEIO DO BATISMO, a fim de que, ASSIM
COMO CRISTO FOI RESSUSCITADO DOS MORTOS mediante a glória do Pai, TAMBÉM NÓS VIVAMOS UMA VIDA
NOVA". Romanos 6:3, 4

DESCOBERTAS BÍBLICAS
Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, e então ressurgiu da tumba para nos dar uma nova vida de justiça. Ao
sermos batizados, estamos simbolicamente participando de Sua morte, sepultamento e ressurreição. O batismo significa
que morremos para o pecado com Cristo, sepultamos nossa vida de pecado com Cristo, e estamos ressurgindo para
viver "uma nova vida" em Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus se tornam a nossa própria morte e ressurreição.
Deus pode fazer com que morramos para o pecado, como se tivéssemos crucificado nossa vida de pecado. Ele pode nos
ressuscitar para as coisas do Espírito, como se estivéssemos ressuscitando dos mortos.
O ato físico do batismo representa simbolicamente os passos da conversão. Primeiramente,
somos mergulhados na água, somos imersos completamente, da mesma forma que uma
pessoa que morre é enterrada e coberta com terra. Isso mostra que estamos desejosos de
morrer com Cristo e enterrar nosso velho estilo de vida. O batismo é um funeral, uma
despedida formal de uma existência na qual o pecado nos dominava. Então, somos erguidos
da água pela pessoa que está nos batizando, da mesma forma que uma pessoa é
ressuscitada do túmulo. Isso mostra que somos uma "nova criação", que recebemos a "nova
vida" prometida por Deus.
Apenas o batismo por imersão pode demonstrar precisamente o verdadeiro significado do
batismo: morte, sepultamento e renascimento. O "batismo por aspersão" não simboliza
adequadamente o novo nascimento.
O que realmente significa morrer com Cristo?
"Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído
['seja deixado sem poder', nota da margem], e não mais sejamos escravos do pecado". Romanos 6:6
O batismo representa exteriormente o que uma pessoa deve fazer interiormente: entregar tudo a Cristo. Se não
quisermos fazer isso, e nos apegarmos a qualquer das velhas coisas, continuaremos "escravos do pecado". Quando nos
entregamos totalmente a Cristo, nossos desejos pecaminosos são "deixados sem poder", e nossa transformação
começa.
Quem é responsável pela mudança que ocorre em nossa vida?
"Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas CRISTO VIVE EM MIM. A vida que agora vivo
no corpo, VIVO-A PELA FÉ NO FILHO DE DEUS, que me amou e se entregou por mim". Gálatas 2:20
Quando me identifico com a crucifixão de Cristo através do batismo, dou oportunidade para que uma poderosa força
tome conta da minha vida: "Cristo vive em mim".
A fim de depositar sua vida totalmente nas mãos de Cristo, olhe primeiramente para Cristo morrendo na cruz. Não olhe
para o pecado que ameaça você, não olhe para o seu passado e nem reclame; olhe para Jesus. Ao observarmos a
maneira corajosa pela qual Cristo morreu no Calvário, conseguimos nos solidarizar com Ele e dizer: "Pelo poder da cruz,
afirmo que estou morto para os velhos hábitos e me entrego a Deus. Escolho empunhar a bandeira de Cristo. De agora
em diante, 'vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim' ".
Ao nos apropriarmos do poder da morte e ressurreição de Cristo, vemos mais e mais que as Suas boas qualidades
substituem nossos velhos hábitos:
"Portanto, se alguém está EM CRISTO, é NOVA CRIAÇÃO. As coisas ANTIGAS já passaram; eis que surgiram
coisas NOVAS". 2 Coríntios 5:17
Mediante o batismo, expressamos nosso desejo andar de mãos dadas com Jesus e vivermos uma vida nova e melhor
"em Cristo". Jesus efetua em nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Ressurgimos da água como "nova
criação"; Ele nos concede poder e força para termos uma nova vida.
3. POR QUE JESUS FOI BATIZADO?
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No Pentecostes, Pedro disse aos que buscavam se libertar da culpa que deveriam arrepender-se e ser batizados "em
nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados" (Atos 2:38). Já que Jesus nunca cometeu um único pecado, por
que Ele se permitiu ser batizado?
"Então JESUS VEIO da Galiléia AO JORDÃO PARA SER BATIZADO por João... PARA
CUMPRIR TODA JUSTIÇA". Mateus 3:13-15
Jesus era uma pessoa sem pecado. Ele não precisava se arrepender de qualquer pecado.
Ele foi batizado por outra razão: "cumprir toda a justiça". Ao ser batizado, Jesus deixou um
exemplo positivo para nós, seres humanos fracos e pecados. Cristo nunca pede a Seus
seguidores para irem a algum lugar onde Ele já não tenha ido. Por isso, quando os crentes
são imersos na água do batismo, eles estão seguindo os passos do Mestre.
Por ter morrido por nossos pecados, Cristo pode nos dar Sua justiça.
"Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nEle nos
tornássemos justiça de Deus". II Coríntios 5:21
Diante de Deus, somos transformados de pecadores em santos, crescendo com isso na
"justiça" e vivendo uma nova vida em Cristo.
4. POR QUE DEVERÍAMOS PASSAR PELA IMERSÃO?
Cristo foi imerso em Seu batismo; não aspergido com água. João O batizou no Rio Jordão "porque havia ali muitas
águas" (João 3:23). Quando Jesus foi batizado, Ele desceu até a água e, "assim que Jesus foi batizado [em grego,
'imerso'], SAIU DA ÁGUA". (Mateus 3:16).
Quando entendemos o verdadeiro significado do batismo, temos pouca dificuldade em reconhecer e autenticar a forma
de batismo. A própria palavra "batizar" vem da palavra grega baptizo, e significa mergulhar ou imergir.
Durante a visita de John Wesley à América em 1737, um júri de uma igreja, formado por 34 homens, discutiu com ele
sobre a estranha decisão de "se recusar a batizar o filho do Sr. Parker, a não ser por imersão". É evidente que o pai do
metodista batizava seus conversos por imersão.
O reformista João Calvino afirmou: "É certo que a imersão era a prática da igreja primitiva".
Institutes of the Christian Religion, livro 4, cap. 15, seção 19.
A história da igreja primitiva deixa claro que o batismo significa imersão. Dean Stanley, da
Igreja da Inglaterra, escreveu: "Pelos primeiro treze séculos, a prática quase universal do
batismo era a mesma que lemos no Novo Testamento, e que é o próprio significado da
palavra "batismo" - aqueles que eram batizados eram submergidos, imersos, mergulhados na
água. Christian Institutions, pág. 21
Os batistérios para imergir os conversos começaram a aparecer em muitas igrejas que foram
construídas entre o quarto e o quinto século na Europa e Ásia, igrejas como a Catedral de
Pisa, na Itália, e a de S. João, a maior igreja de Roma.
Não foi até o Concílio de Ravenna, no começo do décimo quinto século que a Igreja Católica
aceitou a aspersão como equivalente à imersão. Quanto a práticas da igreja, não devemos seguir o que um homem
ensina, mas o que Cristo e Seus apóstolos ensinam.
Muitos cristãos sinceros cultivam a tradição do batismo de crianças, e dedicar os filhos a Deus desde que nascem, com
certeza é recomendável. A Bíblia, contudo, deixa claro que uma pessoa deve ser ensinada qual o caminho da salvação
antes do batismo (Mateus 28:19, 20): a pessoa deve crer em Jesus antes de ser batizada (Atos 8:35-38), e deve se
arrepender do pecado e ser perdoada antes de ser batizada (Atos 2:38). Um bebê é incapaz de crer, arrepender-se e
confessar seus pecados, que são passos que devem preceder o batismo.
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5. POR QUE É IMPORTANTE SER BATIZADO?
De acordo com Jesus, o batismo é essencial para aqueles que desejam entrar no céu:
"Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito". João 3:5
Jesus apresenta apenas uma exceção. O ladrão na cruz foi "nascido do Espírito", mesmo porque era impossível para ele
deixar a cruz e ser imerso na água como um sinal de sua mudança de coração. Jesus lhe prometeu que estaria no
paraíso (Lucas 23:42, 43). Para o ladrão, ser "nascido da água e do Espírito" representou aceitar o sangue de Jesus que
estava sendo derramado para perdão dos seus pecados. Agostinho observou: "Há um caso de arrependimento na hora
da morte registrado, o do ladrão arrependido, por isso ninguém deveria se desesperar; mas há apenas um, para ninguém
supor que isso é aplicável a todas as situações".
O próprio Jesus deu essa solene advertência:
"Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer [portanto, não for
batizado] será condenado". Marcos 16:16
Ao morrer em nosso lugar no Calvário, Jesus tornou pública aquela demonstração
do Seu amor por nós. Precisamos responder a uma confissão pública e sem receios
de nosso compromisso com Cristo através do batismo. Você já se iniciou numa vida
em Cristo? Você já foi batizado? Se não, por que não se preparar para fazer isso
num futuro próximo?
6. O BATISMO É APENAS O COMEÇO
O batismo representa nosso compromisso com um estilo de vida cristão. Mas, nossa entrega pelo batismo não significa
que podemos confiar que a transformação dura pelo resto da vida.
Quando uma criança nasce, uma celebração é preparada. Depois que o dia
termina e o entusiasmo diminui, o bebê demanda cuidado diário, banhos, e
uma constante preocupação por seu bem estar. O mesmo acontece quanto ao
batismo. Paulo, falando de sua experiência, disse: "Todos os dias enfrento a
morte" (I Coríntios 15:31). Mediante a rejeição diária do egoísmo, nos
tornamos mais e mais dispostos a responder ao chamado de Cristo.
O rito do batismo, bem como a cerimônia de casamento, foi planejado para ser
uma confirmação formal de que um relacionamento maravilhoso e crescente
foi iniciado. A fim de crescer consistentemente, precisamos nos entregar
diariamente a Cristo, e diariamente receber uma nova vida mediante a oração
e o estudo da Bíblia.
7. UM MOTIVO PARA SE ALEGRAR
O batismo é motivo de grande alegria porque aqueles que colocam sua fé em Cristo têm a certeza da vida eterna. "Quem
crer e for batizado será salvo" (Marcos 16:16). Quando somos batizados, iniciamos uma caminhada que nos leva para o
alto, em direção à felicidade eterna.
O batismo também celebra a felicidade presente em Cristo. Ele promete o dom inestimável do Espírito Santo para
aqueles que são batizados (Atos 2:38). Com o Espírito, recebemos também "o fruto do Espírito", o "amor", que enche a
vida com "alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio" (Gálatas 5:22, 23).
Ter Jesus vivendo em nós através do Seu Espírito Santo nos dá uma profunda certeza. "O próprio Espírito testemunha...
que somos filhos de Deus" (Romanos 8:16).
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Essa relação segura com Deus nos traz muitos benefícios, mas não nos garante uma vida livre de problemas. Na
verdade, o inimigo freqüentemente tenta colocar as maiores dificuldades na vida daqueles que há pouco tempo fizeram
seu compromisso com Cristo. Contudo, quando estamos nas mãos de Deus sabemos que Ele usa todas as coisas que
acontecem a nós, sejam boas ou ruins, para nos ensinar e nos ajudar a crescer (ver Romanos 8:28).
Uma jovem tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo, e ser batizada, apesar da ameaça de seu marido de se
divorciar dela caso isso acontecesse. Ele não queria tomar parte na nova fé dela, mas ela ficou firme com Jesus e tentou
se tornar uma esposa mais amável do que já havia sido no passado. Por algum tempo, o marido complicou as coisas em
casa. Finalmente, ele foi vencido por um argumento que ele não tinha como contrariar: a vida transformada de sua
esposa. Esse homem dedicou sua vida a Cristo e também foi batizado.
Apegar-se intimamente a Cristo nos torna instrumentos poderosos em Suas mãos. Podemos dedicar nossa vida a Ele
incondicionalmente, pois Ele já fez um compromisso muito maior conosco quando pagou o preço pelos nossos pecados
na cruz. Que grande privilégio o de entregarmos publicamente nosso amor e nossa submissão a Deus. Se você ainda
não fez isso, escolha dedicar sua vida a Cristo agora mesmo. Peça para Ele criar uma nova vida em você pelo Espírito
Santo, e então seja batizado em Cristo.
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O SEGREDO PARA CRESCER ATRAVÉS DA COMUNHÃO COM OS OUTROS
No começo da década de 1960, o irmão André, um homem proveniente da Holanda, contrabandeou um grande número
de Bíblias para dentro da Romênia, quando essa ainda era dominada pelo comunismo. Ele chegou a um hotel e
começou a orar para que Deus o guiasse a fim de encontrar os grupos certos de cristãos, aqueles que poderiam fazer
melhor uso de suas cópias das Escrituras.
Naquele final de semana, André se dirigiu ao recepcionista do hotel e perguntou onde ele poderia encontrar uma igreja.
O recepcionista olhou para ele de maneira um pouco estranha e respondeu: "Sabe, não temos muitas dessas por aqui.
Além disso, acho que você não entenderia o idioma".
"Você não sabe?", respondeu André. "Os cristãos falam um tipo de linguagem universal".
"Sério? Qual é?".
"Ela é denominada Ágape".
O recepcionista nunca tinha ouvido falar disso, mas André o assegurou: "Essa é a língua mais maravilhosa do mundo".
André foi capaz de localizar várias congregações e igrejas naquela área e conseguiu arrumar um encontro com o
presidente e o secretário de determinada denominação. Infelizmente, apesar de tanto André quanto os homens
conhecerem vários idiomas europeus, eles não encontraram nenhum em comum. Por isso, eles se sentaram um de
frente ao outro. André tinha viajado por muitos quilômetros e passado por muitos perigos com sua preciosa carga, mas
não havia jeito de saber se esses homens eram cristãos genuínos ou se eram
informantes do governo.
Finalmente, ele viu uma Bíblia romena sobre uma escrivaninha no escritório.
André pegou em seu bolso uma Bíblia em holandês. Ele abriu-a em I Coríntios
16:20 e apontou para o nome do livro, para que eles pudessem reconhecer.
Instantaneamente, seus rostos se iluminaram. Eles rapidamente encontraram o
mesmo capítulo e verso em suas Bíblias romenas e leram:
"Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com
beijo santo".
Um homem se colocou atrás de André. Um deles abriu a Bíblia em Provérbios
25:25. André encontrou o verso e leu: "Como água fresca para a garganta
sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante".
Esses homens passaram meia hora conversando e se congratulando - usando apenas as palavras das Escrituras. Eles
estavam tão felizes por terem cruzado as fronteiras culturais e terem conseguido criar laços fraternos que riram até
lágrimas escorrerem de seus olhos.
André sabia que havia encontrado seus irmãos. Quando ele lhes mostrou a carga de Bíblias, os romenos ficaram
radiantes e o abraçaram várias vezes.
Naquela noite, no hotel, o recepcionista se aproximou de André e comentou: "Veja só, eu procurei a palavra 'ágape' no
dicionário. Não há nenhum idioma com esse nome. Essa apenas é a palavra grega para o termo amor".
André replicou: "Exatamente. Estive usando esse idioma a tarde inteira".
Você já descobriu esse maravilhoso idioma? Nessa Lição você vai aprender sobre como Deus pode incluir a todos num
grande círculo de amor.
1. A IGREJA FOI CRIADA PARA A COMUNHÃO
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Jesus estabeleceu a igreja a fim de suprir a demanda básica do ser humano de ter cuidado e apoio. Todos temos
necessidades. E é para isso que existe a igreja. Ela é um lugar aonde vamos para encontrar companheirismo e ajudar
uns aos outros. As Escrituras nos relevam uma igreja apostólica dinâmica que convidava homens e mulheres a
participarem de um companheirismo alegre que se estendia até o Todo-Poderoso Deus:
"Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham COMUNHÃO CONOSCO.
NOSSA COMUNHÃO É COM O PAI E COM SEU FILHO Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa
alegria seja completa". I João 1:3, 4 (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS
BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
Uma comunidade que tem os corações unidos pelo contato com Jesus e uns com os outros, experimenta a "alegria"
completa! Todos falam o mesmo idioma, o idioma do amor.
Os cristãos se tornam parte de uma família maior. Eles se tornam irmãos e irmãs em Cristo já que todos têm o mesmo
espírito. Quanto maior a unidade dos crentes, mais fortes são os laços que unem os cristãos.
Os membros das igrejas fundadas pelos apóstolos de Jesus eram unidos por terem a mesma crença, por seu amor por
Deus, e por seu desejo de serví-lO e partilhar Sua graça com o mundo. Esse laço íntimo de comunhão era uma das
razões porque essa minoria impotente e perseguida virou o mundo de pernas para o ar.
2. A IGREJA ESTABELECIDA POR CRISTO
Será que Cristo teve uma igreja, ou a idéia de uma organização religiosa é apenas uma invenção humana? Jesus
responde:
"Sobre esta PEDRA edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la". Mateus 16:18
Jesus é a Rocha segura, a Pedra Angular, de Sua igreja.
Qual foi o grupo que participou da fundação da igreja?
"Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo
como pedra angular". Efésios 2:20
O que o Senhor fazia quando o evangelho era pregado?
"Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos". Atos
2:47, Versão Almeida Revista e Atualizada, 2a edição.
Quando Jesus fundou a igreja, Ele prometeu que as portas do inferno não poderiam vencê-la (Mateus 16:18), e a igreja
cristã sobrevive até hoje. Ela já teve inimigos extremamente poderosos - desde imperadores romanos até ditadores
comunistas - mas o sangue dos mártires apenas fez com que ela crescesse com mais força. Quando um cristão era
queimado na fogueira ou jogado aos leões, vários outros grupos surgiam para tomar o lugar deixado por ele/ela. Os
céticos já fizeram tudo o que podiam para, racionalmente, acabar com a igreja cristã. Mas a verdade cristã é muito mais
eloqüente do que qualquer era científica ou secular.
Um dos maiores desafios da igreja apareceu pouco tempo depois de sua aceitação como religião oficial do Império
Romano. A igreja cresceu em prosperidade, e com o tempo se corrompeu. Ela pareceu estar espiritualmente morta na
Idade das Trevas. No entanto, o Senhor sempre preservou um núcleo de cristãos corajosos e fiéis que, diante de tempos
difíceis e sofridos, brilhou como estrelas numa noite escura.
Paulo compara a relação de Cristo com Sua igreja como um relacionamento amável e protetor de um marido para com
sua esposa (Efésios 5:23-25). A igreja é uma família, e cada membro precisa estabelecer relações com os outros
membros da família e contribuir para o seu bem estar (Efésios 2:19).
Paulo também apresenta a igreja como o corpo vivo, com o próprio Cristo sendo a cabeça (Colossenses 1:18).
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Quando somos batizados, testemunhamos de nossa fé em Jesus e nos tornamos membros do "corpo" da igreja.
"Pois EM UM SÓ CORPO todos nós fomos BATIZADOS". I Coríntios 12:13
O livro de Apocalipse retrata o Cristo ressurrecto andando pelas igrejas, mostrando Seu cuidado por elas (Apocalipse
1:20, 12, 13). Cristo nunca se esqueceu de Seu povo, e Ele nunca fará isso.
3. UMA IGREJA COM UM PROPÓSITO
A freqüência à igreja é vital para um cristão. Precisamos apoiar os outros para manter nossa fé viva e crescendo.
A igreja também exerce três outros papéis importantes:
(1) A IGREJA É A GUARDIÃ DA VERDADE
Como "coluna e fundamento da verdade" (I Timóteo 3:15), a igreja apresenta e defende a
verdade de Deus ao mundo. Precisamos da sabedoria coletiva dos outros membros para
que possamos nos concentrar nas verdades essenciais das Escrituras.
(2) A IGREJA É UM EXEMPLO DO QUE A GRAÇA DE DEUS PODE FAZER PELOS
PECADORES. As mudanças que Cristo tem feito na vida dos crentes testemunham de
que Deus nos chamou para "Sua maravilhosa luz". (I Pedro 2:9).
(3) O POVO DE DEUS DÁ TESTEMUNHO A UM MUNDO CARENTE. Pouco antes de
voltar ao céu, Jesus prometeu a Seus discípulos:
"Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda Judéia e Samaria, e até os confins da terra".
Atos 1:8
É um grande privilégio para a igreja levar a mensagem do imenso amor de Deus a todo o mundo.
4. FORÇA ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO
A igreja que Cristo estabeleceu tem uma organização definida. Alguém pode ser incluído ou excluído de seu rol de
membros (Mateus 18:15-18). A igreja de Deus escolhia líderes e tinha um quartel general mundial, bem como lugares de
reunião locais (Atos 8:14; 14:23; 15:2; I Timóteo 3:1-13). Quando eram batizados, os crentes se uniam num grupo
organizado (Atos 2:41 e 47).
A igreja existe para encorajamento mútuo.
"E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos
como igreja, segundo o costume de alguns, mas PROCUREMOS ENCORAJAR-NOS UNS AOS OUTROS, ainda
mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia". Hebreus 10:24, 25
Isso é, em resumo, o que um grupo saudável da igreja faz. Seus membros se edificam em
fé, e encorajam uns aos outros. Deus organizou Sua igreja para fortalecer o povo de Deus
e também servir ao mundo. Podemos fazer muito mais juntos do que conseguimos quando
agimos individualmente. Vejamos apenas um exemplo: a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Desenvolvemos uma grande obra médica ao redor do mundo - desde ambulatórios móveis
na periferia das cidades até clínicas em ilhas remotas do Pacífico Sul. Nossas instituições
educacionais têm levado milhares e milhares de jovens a conhecer uma vida melhor em
Cristo - desde a Universidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, que foi pioneira nos
transplantes de coração no mundo, até pequenas escolas missionárias espalhadas pelo
interior da África. Atuamos para aliviar a fome e os desastres através da nossa agência de
recursos ADRA. As igrejas locais ajudam a distribuir roupas e alimentar os pobres e os sem
teto em milhares de Centros Comunitários de Serviço. E grupos de crentes adventistas estão partilhando a mensagem da
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salvação em mais de 200 países. Apenas um grupo organizado de cristãos dedicados poderia causar esse tremendo
impacto a nível mundial.
Cristo e os apóstolos compararam a igreja a um corpo, e ressaltaram que todas as partes do corpo são necessárias (I
Coríntios 12:21-28). Todas as partes do corpo não são exatamente iguais, ainda assim, todas são importantes e devem
trabalhar juntas em harmonia. Um olho separado do corpo não pode ver. Uma mão decepada não tem valor. Seja um
olho, uma mão ou apenas um dedo, não podemos ser totalmente eficientes para Cristo sozinhos. Pertencer a uma igreja,
estar unido a um corpo de membros, nos fortalece como cristãos.
5. A ALEGRIA DA ADORAÇÃO
Lá no fundo de nossos corações existe um desejo de adorar a Deus, e essa necessidade pode desaparecer se não for
expressa. Como o salmista se sentia quando pensava sobre ir ao lugar de adoração?
"ALEGREI-ME com os que me disseram: 'Vamos à casa do Senhor'". Salmo 122:1
Qual o papel que a música tem na adoração pública?
"Prestem culto ao Senhor com alegria; entre na Sua presença com cânticos alegres".
Salmo 100:2
A Bíblia nos diz que dar ofertas é uma parte apropriada da adoração divina.
"Entrem nos Seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da Sua
santidade". Salmo 96:8, 9
A oração é um aspecto vital da adoração pública.
"Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador". Salmo
95:6
O estudo da Bíblia e a pregação eram o centro da adoração no Novo Testamento. Começando pelo sermão de Pedro no
dia do Pentecostes, encontrado em Atos 2, e desde o tempo dos Reformadores Protestantes até os nossos dias, todo
reavivamento religioso tem sido fundamentado na pregação bíblica. Por quê? Porque "a Palavra é viva e eficaz, e mais
afiada que qualquer espada de dois gumes" (Hebreus 4:12, 13).
6. QUAL É O VALOR DA IGREJA?
Alguns objetam que a igreja é cheia de pessoas imperfeitas. O que Henry Ward Beecher disse é verdade: "A igreja não é
uma galeria para exibição de cristãos eminentes, mas uma escola para educar os imperfeitos".
Já que nenhum de nós é perfeito, a igreja também nunca será perfeita. Em uma de Suas parábolas, Jesus nos lembrou
que o joio cresce entre o trigo (Mateus 13:24-30). Quando lemos as cartas de Paulo no Novo Testamento, descobrimos
que a igreja apostólica tinha problemas críticos. E a igreja hoje freqüentemente tem defeitos sérios. Mas lembre-se que
nenhuma congregação cheia de falhas jamais poderá destruir ou perturbar a Grande Pedra Angular da igreja - Jesus
Cristo. Assim, mesmo em igrejas imperfeitas, precisamos manter nossa motivação principal no Salvador que ministra a
nós. Apesar de todas as nossas faltas, a igreja pertence a Ele, por isso, concentre-se em Cristo.
"CRISTO AMOU A IGREJA E ENTREGOU-SE POR ELA para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água
mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa
semelhante, mas santa e inculpável". Efésios 5:25-27
A igreja é tão importante para Jesus que Ele "entregou-se por ela" ao morrer por cada um de nós individualmente, e pela
igreja coletivamente. Por isso, ser membro da igreja deveria ser algo importante para você. Você já é membro do corpo
de Cristo?
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7. ENCONTRANDO UMA IGREJA
Quantas religiões e crenças verdadeiras Jesus tem no mundo?
"Há um só corpo e um só Espírito... há um só Senhor, UMA SÓ FÉ, um só batismo". Efésios 4:4, 5
Já que Cristo tem "uma só fé" nesse mundo, como podemos descobrir qual a religião ou crença verdadeira? Jesus nos
dá o segredo:
"Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim
mesmo". João 7:17 (Ver também João 8:31, 32).
Quando nos comprometemos em fazer a vontade de Deus, Ele nos ajudará a ver se o
ensino vem de Deus ou é apenas tradição humana. O elemento chave para decidir qual
igreja freqüentar é examinar seu respeito e submissão à Palavra de Deus. Uma
comunhão genuína é construída sobre as verdades das Escrituras, e não apenas ao
redor de um líder carismático ou uma grande instituição.
Continue a fazer as descobertas bíblicas nessas lições, ande na luz à medida que ela for
sendo revelada a você pela Bíblia, e Deus lhe apresentará claramente qual a Sua
vontade para sua vida. Um cristão em crescimento é uma pessoa que abre o coração e a
mente para aceitar a verdade como Deus a revela em Sua Palavra.
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SERÁ QUE A MAIORIA PODE ESTAR ERRADA?
Na Lição 16 descobrimos que experimentar o descanso sabático é um antídoto importante para a vida estressante atual.
Já que Deus entende cada uma das nossas necessidades, Ele estabeleceu o sétimo dia para nosso descanso físico e
renovação espiritual. Depois de criar nosso mundo em seis dias, Ele "descansou" no sétimo dia, "abençoou" e "o
santificou" (Gênesis 2:1-3).
Quando Deus deu os Dez Mandamentos para Seu povo, Israel, Ele colocou o
mandamento de observar o sétimo dia, o Sábado, no coração da Sua lei (Êxodo 20:811). De acordo com esse mandamento, o sábado é um memorial do poder criativo de
Deus, um dia para pararmos e pensarmos sobre as belezas e maravilhas de Suas
obras criadas, um dia para relaxar e nos aproximar de nosso Criador, um dia para
explorar num nível mais profundo nosso relacionamento com Ele.
Durante a vida humana de Jesus aqui na terra, Ele também guardou o sábado (Lucas
4:16) e reafirmou-o como um dia que beneficia os cristãos (Marcos 2:27, 28). Vários
textos no livro de Atos mostram que os discípulos de Cristo adoravam no sábado
depois de Sua ressurreição (Atos 13:14; 16:13; 17:2; 18:1-4, 11).
1. UMA PERGUNTA INTRIGANTE
Isso nos leva a um tema que muitos acham intrigante. O mundo cristão tem estado a observar dois dias diferentes. De
um lado, a maioria dos cristãos observa com sinceridade o domingo, o primeiro dia da semana, que crêem ser um
memorial da ressurreição de Cristo. De outro lado, um grande grupo de cristãos, igualmente sinceros, crêem que a Bíblia
honra apenas o sétimo dia como o sábado do Senhor, e que não há em nenhum outro lugar na Bíblia qualquer indicação
da santidade do domingo.
Será que realmente faz alguma diferença qual o dia que separamos para o descanso sabático? Como pessoas sinceras
e honestas que desejam conhecer a verdade, precisamos sempre nos perguntar: "O que importa para Jesus? O que
Jesus deseja que eu faça?".
Para chegar a uma decisão sobre isso, muitos fatos importantes precisam ser esclarecidos: Quem mudou o descanso
sabático do sábado, o sétimo dia da semana, para o domingo, o primeiro dia da semana? Será que a Bíblia autoriza essa
mudança? Se sim, será que Deus, Cristo, ou talvez os apóstolos fizeram essa mudança?
Vamos proceder mediante a análise de todas as possibilidades.
2. SERÁ QUE DEUS MUDOU O SÁBADO?
Há algum tipo de pronunciamento de Deus que muda a adoração do sábado para o
primeiro dia da semana?
A maioria dos cristãos aceita os Dez Mandamentos como um guia válido para a vida. Eles
são a única mensagem que Deus escreveu em toda a história da raça humana. Eles são
tão importantes que Ele os escreveu em pedra com Seu próprio dedo (Êxodo 31:18).
No quarto mandamento, Deus nos instrui:
"Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás
todos os teus trabalhos, MAS O SÉTIMO DIA É O SÁBADO DEDICADO AO SENHOR,
O TEU DEUS. Nesse dia não farás trabalho algum... Pois em seis dias o Senhor fez
os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia DESCANSOU.
Portanto, o Senhor ABENÇOOU o sétimo dia e o SANTIFICOU". Êxodo 20:8-11 (A não
ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da
Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
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Quando Deus deu os Dez Mandamentos a Seu povo, Ele também deixou claro que nenhum ser humano deveria revisar
ou editar qualquer instrução dada por Seus lábios.
"NADA ACRESCENTEM às palavras que eu lhes ordeno e delas NADA RETIREM, mas obedeçam aos
mandamentos do Senhor, o Seu Deus, que eu lhes ordeno". Deuteronômio 4:2
O próprio Deus promete não alterar Seus mandamentos:
"NÃO violarei a minha aliança NEM MODIFICAREI AS PROMESSAS DOS MEUS LÁBIOS". Salmo 89:34
A Bíblia é clara em afirmar que Deus não mudou o descanso sabático do sétimo para o primeiro dia da semana.
3. SERÁ QUE JESUS MUDOU O SÁBADO?
De acordo com Jesus, os Dez Mandamentos não eram suscetíveis a mudanças:
"Não pensem que vim abolir a Lei ou os Profetas; não vim abolir, mas
cumprir. Digo-lhes a verdade: Enquanto existirem céus e terra, de forma
alguma desaparecerá da Lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se
cumpra". Mateus 5:17, 18.
Na Lição 16, descobrimos que Jesus tinha o costume de adorar na sinagoga aos
sábados (Lucas 4:16). Também descobrimos que Jesus desejava que Seus
discípulos continuassem e experimentar a alegria da verdadeira guarda do sábado
(Mateus 24:20).
Não há dúvidas pelos ensinos de Jesus e o Seu exemplo que ainda precisamos do descanso sabático para descansar,
relaxar e passar tempo com Deus.
4. SERÁ QUE OS APÓSTOLOS MUDARAM O SÁBADO?
Tiago, o primeiro líder da igreja cristã primitiva, escreveu o seguinte sobre os Dez Mandamentos:
"Pois quem obedece a toda Lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado
de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: 'Não adulterarás', também disse:
'Não matarás'. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se
transgressor da Lei". Tiago 2:10, 11
Lucas, o médico e evangelista da igreja primitiva, relata:
"No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos
encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as
mulheres que haviam se reunido ali". Atos 16:13
O livro de Atos no Novo Testamento menciona 84 vezes que o sábado era observado pelos seguidores de Cristo, todos
abrangendo um período de 14 anos depois da ressurreição de Jesus: 2 sábados em Antioquia (Atos 13:14, 42, 44); 1 em
Filipos (Atos 16:13); 3 em Tessalônica (Atos 17:2, 3); 78 sábados em Corinto (Atos 18:4, 11).
João, o último dos doze apóstolos a morrer, guardou o sábado. Ele escreveu:
"No dia do Senhor achei-me no Espírito". Apocalipse 1:10
De acordo com Jesus, o dia do Senhor é o sábado:
"Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado". Mateus 12:8
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Uma pesquisa das evidências na Escritura revela que os apóstolos não fizeram nenhuma tentativa de mudar o dia de
descanso de Deus do sétimo para o primeiro dia da semana. O Novo Testamento menciona o primeiro dia da semana
oito vezes. Em nenhuma delas o primeiro dia da semana é chamado de dia santo, nem apresenta qualquer indicação de
que deveria ser separado como um dia de adoração. Um exame crítico dos oito textos que mencionam o primeiro dia da
semana mostra os seguintes eventos que ocorreram no domingo:
(1) As mulheres visitaram o túmulo de Jesus no primeiro dia (Mateus 28:1)
(2) "Quando terminou o sábado", mulheres voltaram a fazer suas atividades seculares no primeiro dia da semana
(Marcos 16:1, 2).
(3) Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena na madrugada do primeiro dia da semana (Marcos 16:9).
(4) Os seguidores de Jesus voltaram às suas atividades seculares no primeiro dia da semana (Lucas 24:1).
(5) Maria foi ao túmulo de Jesus e o encontrou vazio no primeiro dia da semana (João 20:1).
(6) Os discípulos se reuniram "por medo dos judeus" (não para adoração) no primeiro dia da semana (João 20:19).
(7) Paulo pediu aos membros da igreja para consultarem suas economias no primeiro dia da semana e, de acordo com
sua renda, separarem "uma quantia" para enviar aos pobres em Jerusalém (I Coríntios 16:1, 2). A passagem não
menciona qualquer indício de encontro religioso.
(8) Em Atos 20:7, Lucas fala de uma pregação de Paulo feita no primeiro dia da semana num encontro casual de
despedida. Além disso, Paulo pregava todos os dias, e os apóstolos repartiam o pão diariamente (Atos 2:46).
Nenhuma dessas passagens da escritura sugere que os apóstolos pretendiam cessar a observação do sábado. Os
apóstolos não mencionaram nenhuma mudança do descanso sabático do sétimo para o primeiro dia da semana. Não há
nenhuma evidência clara no Novo Testamento de que tenha havido essa mudança. A mudança ocorreu muito tempo
depois de Jesus e dos apóstolos, por isso precisamos nos voltar para a história para vermos quando e como a mudança
ocorreu.
5. DE ONDE VEIO O DOMINGO?
Os apóstolos alertaram que alguns cristãos se afastariam das doutrinas do cristianismo do
Novo Testamento: "Por isso, vigiem!" (Atos 20:29-31). E foi exatamente isso que aconteceu.
Historiadores conceituados registram claramente como os cristãos começaram se afastar da
pureza apostólica. As tradições e as doutrinas que Paulo, Pedro e os outros fundadores da
igreja cristã nunca tinham aceitado foram gradualmente sendo incorporadas à igreja.
A mudança da observância do sábado para o domingo ocorreu depois que o Novo
Testamento já tinha sido completado e que todos os apóstolos já tinham morrido. A história
registra que os cristãos eventualmente mudaram a adoração e o descanso do sétimo para o
primeiro dia da semana. É claro que os crentes não deixaram de guardar o sábado de um dia
para o outro. A ocorrência autêntica mais primitiva da observância do domingo por cristãos
ocorreu na Itália, no meio do segundo século depois de Cristo. Por muito tempo depois disso,
muitos cristãos guardavam os dois dias, enquanto outros ainda descansavam apenas no
sábado.
No dia 7 de março de 321 AD, Constantino o Grande promulgou a primeira lei civil
acerca do domingo, ordenando que todas as pessoas do império romano, exceto os
fazendeiros, deveriam descansar no domingo. Isso, juntamente com cinco outras
leis decretadas por Constantino tratando do domingo, estabeleceram um
precedente legal para todas as legislações civis relativas ao domingo que existem
até nossos dias atuais. No quarto século, o Concílio de Laodicéia proibiu os cristãos
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de se absterem de trabalhar no sábado, enquanto instava para que eles honrassem o domingo evitando trabalhar nesse
dia sempre que possível.
A história mostra que a adoração e a observância do domingo é um costume estabelecido pelo homem. A Bíblia não nos
dá autoridade para trocarmos a observância do quarto mandamento, o sábado. O profeta Daniel predisse que durante a
era cristã, um poder de engano tentaria mudar a lei de Deus (Daniel 7:25).
6. QUEM FEZ A MUDANÇA?
Quem oficialmente mudou o dia de descanso do sétimo dia para o primeiro dia da semana? A Igreja Católica afirma ter
feito isso. Numa tentativa de salvar o decadente império romano, líderes da igreja bem intencionados se comprometeram
e tentaram mudar o dia de adoração do sábado para o domingo.
Um catecismo da Igreja Católica Romana diz:
"P. Qual é o dia de descanso?
R. O sábado é o dia de descanso.
P. Por que guardamos o domingo e não o sábado?
R. Guardamos o domingo ao invés do sábado porque a Igreja Católica... transferiu a
solenidade do sábado para o domingo". Peter Geiermann, The Convert Catechism of
Catholic Doctrine (Edição de 1957), pág. 50 [tradução livre].
A Igreja Católica orgulhosamente proclama que os líderes humanos da igreja fizeram a mudança.
"O dia santo foi mudado do sábado para o domingo... não em virtude de qualquer instrução dada pelas Escrituras, mas
por causa do sentimento de poder da própria igreja... As pessoas que pensam que as escrituras deveriam ser a única
autoridade, deveriam logicamente se tornar Adventistas do Sétimo Dia, e santificar o sábado". Cardeal Maida, Arcebispo
de Detroit, EUA, St. Catherine Catholic Church Sentinel, Algonac, Michigan, EUA, 21 de maio de 1995 [tradução livre].
7. O QUE ALGUMAS IGREJAS PROTESTANTES DIZEM?
Os documentos oficiais que resumem as crenças de várias denominações protestantes concordam que a Bíblia não
oferece nenhum tipo de ocorrência que legalize a observância do domingo.
Martinho Lutero, o fundador da Igreja Luterana, escreveu na Confissão de Augsburg, Artigo 28, parágrafo 9:
"Eles [os Católicos Romanos] alegam que o sábado foi mudado para o domingo, o dia do Senhor, que é contrário ao
decálogo [os Dez Mandamentos],... nem há qualquer exemplo maior de prepotência do que essa mudança do dia de
descanso. Com isso, eles dizem que grande é o poder e a autoridade da igreja, pois ela dispensou um dos dez
mandamentos". [tradução livre]
Os teólogos metodistas Amós Binney e Daniel Steele observaram:
"É verdade, não há nenhuma ordem bíblica que assevere o batismo de crianças... nem que seja santificado o primeiro
dia da semana". Theological Compend (Nova Iorque: Methodist Book Concern, 1902), págs. 180, 181. [tradução livre].
O Dr. N. Summerbell, historiador dos discípulos de Cristo e da igreja cristã escreveu:
"A igreja Romana havia se apostatado totalmente... Ela alterou o Quarto Mandamento, trocando o descanso do sábado
ordenado na Palavra de Deus, e instituindo o domingo como dia santo". A True History of the Christian and the Christian
Church, págs. 417, 418 [tradução livre].
8. NA VERDADE, QUAL É O PROBLEMA?
Isso nos leva a encarar as perguntas: Por que tantos cristãos guardam o domingo sem a autoridade bíblica? E mais
importante ainda: Que dia devemos guardar? Será que não deveríamos seguir os que dizem: "Eu não acho que faça
diferença qual o dia devo guardar, contanto que separe um dia dentre os sete?" Ou, será que deveríamos dar
importância ao dia que Jesus, nosso Criador, estabeleceu quando criou nosso mundo, e o dia que Deus apontou nos
Dez Mandamentos: "O sétimo dia, o sábado?"
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Aqui estamos nós, lidando com mais do que simplesmente uma observância
exterior. Estamos tratando de qual o dia correto que foi estabelecido por Deus
segundo a Bíblia. O tema essencial de tudo isso é a obediência a Jesus. Nosso
Criador separou o sábado como um dia santo, como um tempo no qual nós e
nossas famílias pudéssemos nos aproximar dEle para recebermos forças e renovar
a nossa vida. A quem devemos obedecer? Devo obedecer a Cristo, o Filho de
Deus, ou à tradição humana com respeito a qual dia devo santificar? A escolha está
clara: os ensinos dos homens ou os mandamentos de Deus; a palavra dos homens
ou a Palavra de Deus; uma substituição humana ou um mandamento divino?
O profeta Daniel manda um aviso àqueles que tentam "mudar os tempos e as leis"
(Daniel 7:25, NVI) ["cuidará em mudar os tempos e a lei" (Daniel 7:25, Versão Almeida Revista e Atualizada, 2a edição)].
Deus está chamando seu povo de volta à obediência. Ele os convida a guardarem o sábado como um símbolo de
lealdade e amor a Ele.
Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos". (João 14:15). E Ele promete completa alegria
para aqueles que O amam a ponto de obedecer a Seus mandamentos (João 15:9-11). Temos um maravilhoso Salvador.
Ele está ansioso para que nós experimentemos Seu amor em sua totalidade. Um coração desejoso de obedecer abre
completamente as portas para esse amor.
No Jardim do Getsêmani, Cristo se submeteu completamente à vontade do Pai - mesmo que tivesse de enfrentar a cruz
e que os pecados do mundo fossem acabar com Sua vida. Quando gritou a Deus: "Afasta de mim este cálice", Ele
continuou colocando a vontade de Deus acima da sua própria, e acrescentou: "contudo, não seja o que eu quero, mas
sim o que tu queres" (Marcos 14:36).
Cristo almeja que experimentemos a plenitude que acompanha uma vida verdadeiramente submetida a Deus. Ele
também deseja que experimentemos o descanso do sábado. Deseja que confiemos nEle o suficiente para que possamos
obedecê-lO em cada detalhe de nossa vida. Se você responder ao chamado de Deus e obedecer a todos os Seus
mandamentos, você irá experimentar a promessa de Jesus de que a "alegria" que Ele dá estará em nós, e a nossa
alegria será completa (João 15:11).
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DEUS É JUSTO?
Um menino no centro da cidade é morto enquanto faz sua tarefa escolar na mesa de sua
casa por uma bala perdida proveniente de uma guerra de gangues de rua.
Uma jovem mãe na periferia descobre que seu bebê contraiu AIDS por causa de uma
transfusão de sangue contaminado.
As tragédias se sucedem em nosso mundo. Ansiamos muito por uma resposta para tudo
isso. Onde está Deus num mundo onde o sofrimento e a morte não têm sentido? O salmista
nos assegura que "a terra está cheia da bondade do Senhor". (Salmo 33:5)
Se isso é verdade, por que Ele não acaba com os sofrimentos e as tragédias? O vigésimo
capítulo de Apocalipse nos mostra como e quando Deus acabará com o pecado e o
sofrimento.
1. A REVELAÇÃO DOS MIL ANOS
Apocalipse 20 inicia falando de um período de mil anos que se segue à segunda vinda de Cristo. Os eventos que
acontecem nesse período de mil anos são os atos finais do conflito entre Cristo e Satanás, que se iniciou desde que o
pecado entrou no universo.
Esse drama começou no céu, quando Lúcifer ficou com ciúme de Cristo, começou
uma guerra juntamente com os anjos caídos, foi expulso e veio ao nosso mundo.
O drama continuou na terra, no Jardim do Éden, e então por todos os séculos até
chegar ao seu clímax quando o Diabo impeliu seres humanos a crucificarem a
Cristo (Se você desejar, você pode revisar essa história na Lição 3). O drama
alcançará o seu momento final ao término do período de mil anos no qual nosso
mundo de pecado será purificado e devolvido ao controle de Cristo. Apocalipse 20
nos mostra que o período de mil anos é compreendido entre duas ressurreições.
Quem Deus ressuscitará na primeira ressurreição que ocorrerá no começo dos mil
anos?
"Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição! A segunda morte não tem poder sobre eles; serão
sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante mil anos". Apocalipse 20:6 (A não ser quando indicado,
todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
Os "felizes e santos" são aqueles que aceitaram a Jesus como Seu Salvador, e ressuscitarão na "primeira ressurreição".
Se os justos "reinarão com" Cristo durante mil anos, eles devem ser ressuscitados antes que os mil anos se iniciem.
Quem será ressuscitado na segunda ressurreição, ao final do período de mil anos?
"O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos" Apocalipse 20:5
O "restante dos mortos" só pode se referir aos ímpios mortos, pois os justos, "felizes e santos" serão ressuscitados no
começo dos mil anos.
Logo, o período de mil anos é limitado por duas ressurreições: a ressurreição dos justos, no começo; e a ressurreição
dos ímpios, ao final.
2. RESSUSCITADOS NA VOLTA DE JESUS
A primeira ressurreição, que será a dos justos, ocorre na segunda vinda de Cristo.
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"Pois... o próprio Senhor descerá dos céus, e OS MORTOS EM CRISTO
RESSUSCITARÃO primeiro. Depois NÓS, OS QUE ESTIVERMOS VIVOS, SEREMOS
ARREBATADOS COM ELES nas nuvens, para O ENCONTRO COM O SENHOR NOS
ARES. E assim, estaremos com o Senhor para sempre". I Tessalonicenses 4:16, 17
Quando Jesus retornar à terra, Ele ressuscitará "os mortos em Cristo" e os levará,
juntamente com os justos que estiverem vivos, para o céu. Por permanecerem apegados ao
pecado, os ímpios não poderão viver na presença de Deus, e por isso serão destruídos na
volta de Jesus (Lucas 17:26-30). (Você pode desejar rever na Lição 8 os eventos que
precedem e sucedem a volta de Jesus).
3. SATANÁS SERÁ ACORRENTADO NA TERRA POR MIL ANOS
Quando os mil anos começarem, os justos já terão ido para o céu e os ímpios estarão
mortos. O que acontecerá com esse mundo durante os mil anos?
"Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do Abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão,
a antiga serpente, que é o Diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos; lançou-o no Abismo, fechou-o e pôs um
selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os mil anos". Apocalipse 20:1-3
Na volta de Jesus, Satanás será preso e permanecerá acorrentado durante mil anos. Onde
Satanás será preso? No "Abismo", uma palavra grega que significa "muito fundo" ou "sem
fundo". Em Gênesis 1:2, a versão grega do Velho Testamento usa a palavra "Abismo" para
descrever a terra em seu estado não desenvolvido, antes de começarem os dias da criação.
Por isso, nossa terra é o abismo no qual Deus aprisionará Satanás.
As Escrituras descrevem que Satanás estará preso por "uma grande corrente". Será essa
uma corrente literal? Não, será simbólica, uma corrente de circunstâncias. Satanás gostaria
muito de continuar enganando as pessoas durante os mil anos. Mas ele não encontrará
nenhuma pessoa justa para tentar, pois todas elas estarão no céu. E ele não encontrará
nenhum ímpio para liderar, pois todos eles estarão mortos, dormindo no pó da terra. Incapaz
de enganar ou tentar alguma pessoa, ele fica isolado num mundo vazio e é obrigado a pensar em todos os sofrimentos e
tragédias que ele causou.
4. OS JUSTOS JULGAM OS ÍMPIOS
O período de mil anos também é um tempo de julgamento. Mas, lembre-se que o julgamento consiste de quarto estágios
principais:
(1) O julgamento pré-advento dos justos, que precede a segunda vida de Cristo.
(2) A recompensa dos justos na Segunda Vinda.
(3) O julgamento dos ímpios durante os mil anos.
(4) A recompensa de Satanás e dos ímpios maus no final do período (Você pode rever a Lição 13 que lida com os
estágios 1 e 2 do julgamento, a investigação e recompensa dos justos). Agora veremos os estágios 3 e 4, a investigação
e recompensa dos ímpios.
Vimos que os justos ressuscitados e os justos que ficaram vivos serão levados juntos para o céu na segunda vinda de
Cristo. Eles ficarão no céu durante mil anos. O que eles estarão fazendo?
"Vocês não sabem que OS SANTOS [salvos] HÃO DE JULGAR O MUNDO?... Vocês não sabem que haveremos
de JULGAR OS ANJOS?" I Coríntios 6:2, 3
"VI TRONOS EM QUE SE ASSENTARAM AQUELES A QUEM HAVIA SIDO DADA A AUTORIDADE PARA
JULGAR... ELES RESSUSCITARAM E REINARAM COM CRISTO DURANTE MIL ANOS". Apocalipse 20:4
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Durante os mil anos, os justos revisarão os casos dos seres humanos ímpios e dos
anjos caídos, incluindo seu líder, Satanás. Quão apropriado será para os mártires, os
vitoriosos, e os que sofreram pelo evangelho examinar e entender o julgamento dos
ímpios feito por Deus.
Deus graciosamente dará aos seres humanos a chance de avaliarem Sua forma de
lidar dos ímpios. Poderemos ter muitas perguntas, tais como: "Por que minha tia não
está aqui? Ela parecia ser uma ótima pessoa". Quando analisarmos os registros e
julgarmos os mortos "de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava
registrado nos livros" (verso 12), veremos por nós mesmos que em todas as
maneiras de lidar com os seres humanos, Deus tem sido justo e apropriado com
todos. Veremos quantas chances foram oferecidas pelo Espírito Santo a cada
pessoa, para que eles se voltassem para Deus, e com isso, a justiça de cada sentença se tornará clara para todos.
5. SATANÁS É SOLTO QUANDO TERMINAREM OS MIL ANOS
Ao final dos mil anos, a Bíblia declara:
"Via a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva
adornada para o seu marido". Apocalipse 21:2
Essa maravilhosa cidade terá sido nosso lar por mil anos. Agora, a Cidade Santa, com Cristo e todos os que foram
salvos por Ele dentro dela, descende do céu a terra.
O que Satanás faz ao final dos mil anos?
"Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos
quatro cantos da terra... a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações
marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada". Apocalipse
20:7-9
Os ímpios são ressuscitados ao final dos mil anos (verso 5). Quando os justos descem dos
céus na Cidade Santa, e os ímpios são ressuscitados, Satanás será "solto por um pouco de
tempo" (20:3). Ele novamente pode dirigir os ímpios e tem como alvo os justos. Sem perder
nenhum tempo, Ele imediatamente começa a organizar os ímpios num vasto exército.
Satanás dá a ordem para marcharem contra a cidade. Quando os ímpios tomarem posição
ao redor da Nova Jerusalém (verso 9), eles obtém um lampejo do horror de estar perdido perdido para sempre.
6. A CENA DO JULGAMENTO FINAL
Aqui, pela primeira vez, toda a raça humana se reúne num mesmo local. Jesus à frente dos
filhos de Deus redimidos que estão dentro da cidade. Satanás encabeçando a multidão dos
ímpios do lado de fora dos muros. Nesse momento crítico, Deus dirige o último momento do
julgamento, e os ímpios recebem sua sentença naquele dia.
"Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado... Vi também os mortos, grandes e
pequenos, em pé diante do trono, e... os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o
que estava registrado nos livros". Apocalipse 20:11, 12
Enquanto os ímpios se colocam diante do trono de justiça, a sua vida se desenrola
diante deles. Dos registros contidos no céu, Jesus, o justo Juiz, formalmente
apresenta toda a história da maneira usada por Ele para lidar com os homens,
mulheres e anjos caídos.
Todo o universo observa com intenso interesse. Em pé, diante do trono de Deus,
Jesus dá a todos uma visão abrangente de Seu trabalho redentor. Ele mostra que
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veio para buscar e salvar o perdido. Ele entrou em nosso mundo ao se tornar carne humana, viveu sem pecado apesar
das lutas e tentações, fez o sacrifício final na cruz, e serve como nosso Sacerdote no céu. Finalmente, quando Cristo,
com pesar, der um passo adiante e pronunciar a sentença daqueles que persistiram em rejeitar Sua graça, cada ser
humano no universo reconhecerá a justiça e a necessidade desse ato final de julgamento divino.
"Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: 'Por mim mesmo jurei, diz o
Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus'". Romanos 14:10, 11
"Cristo Jesus... foi obediente até a morte, e morte de cruz!... Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho,
nos céus, na terra... e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai". Filipenses
2:5-11
Desde que apareceu o pecado, o Diabo tem estado a desafiar o caráter de Deus, acusando-O de ser injusto. Naquele
momento, todas as perguntas terão sido respondidas, todas as perplexidades terão sido resolvidas. Naquele momento,
todo o universo reconhece que Jesus, o Cordeiro de Deus, é digno de nosso amor e adoração. Todo o plano e o
propósito de Deus é revelado, e o caráter de Deus é vindicado para sempre!
Não apenas os salvos, mas também os anjos maus e até mesmo o próprio Satanás confessarão que a maneira de
Satanás foi errada e que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Todos irão ver que o mal e o egoísmo levaram
apenas à infelicidade e descontentamento, e que não vale a pena continuar com isso.
7. O PECADO CHEGA AO SEU FINAL
Apesar de Satanás e a vasta multidão de pessoas ímpias admitirem que os caminhos de Deus são justos, seus corações
não são transformados, seu caráter permanece mau. E, depois que o julgamento é pronunciado:
"As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada;
mas um fogo desceu do céu e as devorou. O Diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com
enxofre... Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles
cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo". Apocalipse 20:9-15
Nesse julgamento final, o fogo do Deus eterno destruirá o pecado e aqueles que
obstinadamente se apegaram a ele. Satanás e todos os perdidos perecerão nessa
"segunda morte", uma morte eterna da qual não haverá ressurreição. O curso da sua
rebelião deixou os ímpios despreparados para a verdadeira felicidade, e eles são
destruídos com o Diabo e seus anjos. O fogo celestial purifica completamente a terra das
maldições do pecado; e finalmente Deus tem um universo purificado e que nunca mais
será manchado pelo mal. A luta épica entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás,
finalmente estará terminada, e Cristo reinará. As cortinas se fecharão para o antigo drama
do pecado e se abrirão para a glória de um novo mundo com possibilidades ilimitadas.
8. A TERRA SERÁ PURIFICADA E RENOVADA
Das cinzas desse holocausto final e purificador, Deus criará um novo mundo:
"Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado... Vi a Cidade Santa, a
nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus... 'Agora o tabernáculo de Deus está com os homens,
com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele
enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza,, nem choro, nem dor, pois a antiga
ordem já passou'... 'Estou fazendo novas todas as coisas!'". Apocalipse 21:1-5
Restaurada à sua beleza original, a terra se tornará o lar dos redimidos por toda a
eternidade. Libertos do egoísmo, da doença, e do sofrimento, teremos o universo inteiro para
explorar, relacionamentos maravilhosos para desenvolver, e uma eternidade para nos sentar
aos pés de Jesus e ouvir, aprender e desenvolver o amor. (Para uma descrição completa do
novo mundo, você pode reler a Lição 9).
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Aonde você pretende estar naquele dia? Você já decidiu estar com Cristo dentro da cidade e salvo para sempre? Ou
você estará do lado de fora da cidade, sem Cristo e perdido para sempre?
Se você tiver colocado sua vida nas mãos de Jesus, você nunca precisará experimentar o horror indescritível daqueles
que estarão do lado de fora da cidade e que perceberão que estarão perdidos para sempre. Não importa como foi a sua
vida, se você colocar-se inteiramente nas mãos de Jesus agora mesmo, você pode estar do lado de dentro da cidade
com Cristo e os redimidos. Se você ainda não fez isso, entregue seu coração a Jesus nesse momento, e Ele rodeará
você com Seu amor e perdão. Essa é sua oportunidade. Esse é o melhor momento para aceitar sua salvação.
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O QUE E ONDE É O INFERNO?
Um alunou entrou em sua escola atirando, e vários dos seus colegas de classe
foram mortos. Um homem ressentido por ter sido despedido de seu trabalho
entrou atirando no local em que trabalhava e matou seu chefe. Uma mãe
empurrou seu carro para dentro de um lago com seus dois filhos pequenos
dentro, e os afogou.
Em pelo menos dois continentes, milhares de pessoas têm sido mortas em
virtude de guerras motivadas pela limpeza étnica. Séculos de dominação da parte
de dois ou mais grupos étnicos são as razões para tais atrocidades. Homens,
mulheres, crianças e até mesmo bebês têm sido mortos, mutilados, espancados
e violentados.
Punir esses bárbaros crimes com a pena de morte, mesmo para os assassinos a sangue frio, é um ato condenado por
muitos. Os grupos contrários à pena de morte protestam em voz alta, chamando isso de um "ritual pagão" e desumano.
Eles perguntam: Será que esses assassinos estão além da redenção?
Qual é a maneira mais humana de executar os criminosos condenados? A cadeira elétrica? Alguns pensam que talvez
seja uma droga letal que cause o mínimo de dor. Outros defendem que a vida se encerraria mais rapidamente pelo
enforcamento.
Mas, em todos esses acalorados debates sobre a sentença de morte, há uma opção que não é considerada por
ninguém. Ninguém sugere que os assassinos a sangue frio, que cruelmente acabaram com a vida de outra pessoa,
paguem com a agonia física de ser torturado até a morte. Ninguém, por exemplo, sugeriu até hoje que esses assassinos
queimem até morrer.
Por incrível que pareça, muitos cristãos sinceros assumem que nosso Pai celestial fará algo muito pior que isso. Eles
alegam que os ímpios devem ser torturados a fim de pagar por seus pecados. E que melhor maneira de Deus fazer isso
do que colocá-los num lugar de tormento eterno?
Mas, o que realmente acontecerá com os ímpios? Como o destino deles pode ser compatível com o amor e a justiça de
Deus? Vamos procurar as respostas bíblicas para essas perguntas.
1. O ÚLTIMO SOFRIMENTO DE JESUS
Por 6.000 anos Deus tem amavelmente chamado homens e mulheres.
"Juro pela minha vida, palavra do Soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho
prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam!" Ezequiel 11:33 (A não ser quando indicado, todos os
textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
A cruz revelou o quanto Deus deseja resgatar a humanidade caída. Quando Jesus clamou na
cruz: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo", Ele expôs a dor do Seu coração
(Lucas 23:34). Pouco depois Jesus entregou Sua vida e, alguns crêem, morreu de um coração
quebrantado (João 19:30, 34).
Mas, mesmo com essa poderosa demonstração de amor divino, muitos indivíduos ainda não
se voltam para Jesus. Enquanto o pecado dominar este mundo, ele continuará a multiplicar a
miséria humana. Por isso o pecado deve ser destruído. Qual é o plano de Deus para acabar
com o pecado?
"O dia do Senhor, porém, virá... Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os
elementos serão desfeitos pelo calor, e A TERRA, E TUDO O QUE NELA HÁ, SERÁ
QUEIMADA". II Pedro 3:10, nota da margem.
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Deus deve finalmente limpar o universo do mal e colocar um ponto final no pecado. Aqueles que persistirem em se
apegar ao pecado serão finalmente destruídos pelo fogo que está preparado para o Diabo, seus anjos e o pecado de
nosso mundo. Que sofrimento para o coração de Jesus ao ver o fogo consumindo aqueles pelos quais Ele morreu para
salvar.
2. ONDE E QUANDO VAI QUEIMAR O INFERNO?
Ao contrário de algumas concepções populares, Deus não tem um local onde há um
grande fogo queimando, chamado de "inferno", aonde os pecadores vão quando morrem.
O inferno acontece quando essa terra for transformada num lago de fogo. Deus espera
para efetuar a sentença sobre os ímpios até o julgamento final ao final dos mil anos
(Apocalipse 20:9-15).
"Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para
o dia do juízo e para a destruição dos ímpios". II Pedro 3:7
Deus nunca planejou que qualquer ser humano acabasse sua vida no fogo do inferno.
Contudo, quando as pessoas se recusam a abandonar Satanás e se apegam aos seus
pecados, eles finalmente precisam receber as conseqüências de suas escolhas.
"Então Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: 'Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno,
PREPARADO PARA O DIABO E SEUS ANJOS'". Mateus 25:41
De acordo com Jesus, quando será o inferno?
"Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá NO FIM DESTA ERA [FIM DOS
TEMPOS, Nova Tradução na Linguagem de Hoje]. O Filho do Homem enviará os Seus ANJOS, e eles TIRARÃO
do Seu Reino TODO O QUE FAZ TROPEÇAR E TODOS OS QUE PRATICAM O MAL. ELES OS LANÇARÃO NA
FORNALHA ARDENTE, onde haverá choro e ranger de dentes". Mateus 13:40-42
O joio, os que fazem o mal, não serão queimados até o fim do mundo. Antes que essa sentença seja levada a cabo, todo
o universo deve ter certeza de que Deus foi justo em todas as maneiras de lidar com o cada ser humano. Como foi
detalhado na Lição 22, no grande conflito que há entre Cristo e Satanás, Satanás tem tentado provar para o universo que
o seu modo de viver, o pecado, é melhor; Jesus tem demonstrado que a vida de obediência é a chave para ter uma vida
mais satisfatória.
Ao final dos mil anos, essa demonstração culminará no julgamento de Satanás, de seus
anjos, e dos ímpios. Depois que os livros de registro forem abertos, e for revelada cada parte
que cada pessoa desempenhou nesse grande drama, Deus lançará Satanás, a morte, e o
túmulo, juntamente com todos cujos nomes "não foram encontrados no livro da vida... no lago
de fogo" (Apocalipse 20:14, 15). De acordo com o próximo verso, Apocalipse 21:1, depois que
Deus purificar a terra do pecado, com fogo, Ele criará "novos céus e uma nova terra".
3. POR QUANTO TEMPO QUEIMARÁ O INFERNO?
Muitos crentes aceitam a idéia de que o fogo do inferno durará para sempre, existindo assim
um tormento eterno. Vejamos cuidadosamente os textos nos quais Deus descreve o
tratamento do pecado e dos pecadores.
"Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles
SOFRERÃO A PENA DE DESTRUIÇÃO ETERNA, a separação da presença do Senhor e da majestade de Seu
poder". II Tessalonicenses 1:8
Note que "destruição eterna" não é a mesma coisa que "tormento eterno". Significa simplesmente que será uma
destruição de conseqüências eternas. O efeito é a morte eterna. Pedro falou do dia do julgamento e da "destruição dos
ímpios" (II Pedro 3:7).
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De acordo com Jesus, tanto a "alma quanto o corpo" são destruídas no inferno (Mateus 10:28).
Em Seu Sermão da Montanha, Jesus falou da porta estreita "que leva à vida", e a porta larga "que leva à destruição"
(Mateus 7:13, 14). Em João 3:16, Jesus explica que Deus "deu Seu Filho Unigênito" para que todo o que crê não
"pereça, mas tenha a vida eterna". Jesus contrasta os dois resultados: a morte eterna ou a morte - não ficar queimando
para sempre. Devemos concluir que o inferno definitivamente tem um término; ele resulta em morte e destruição dos
ímpios.
Claras afirmações por toda a Bíblia nos dizem que os ímpios serão destruídos. "A descendência dos ímpios será
eliminada" (Salmo 37:28); eles "serão destruídos" (II Pedro 2:12); "desvanecerão como a fumaça" (Salmo 37:20). O fogo
reduzir-lhes-á a cinzas (Malaquias 4:1-3). "O salário do pecado é a morte", não vida eterna no lago de fogo; "o dom
gratuito de Deus é a vida eterna" (Romanos 6:23).
O propósito da punição final do fogo do inferno é para eliminar o pecado do universo, não para preservar o pecado para
sempre. É extremamente difícil imaginar que o mesmo Cristo que chorou por causa do destino da teimosia de Jerusalém
e que perdoou aqueles que O mataram, seria capaz de passar a eternidade inteira observando a agonia dos perdidos.
O inferno tem um final. Ao final dos mil anos, Deus fará chover fogo do céu para eliminar o
Diabo, seus anjos, e os ímpios que persistirem em se apegar a seus pecados. "Fogo"
desce "do céu" e os devora (Apocalipse 20:9).
De acordo com Jesus, esse fogo "nunca se apaga". Ou seja, nenhum corpo de bombeiros
será capaz de apagá-lo, até que tudo tenha sido destruído e purificado.
Deus promete que, depois desse fogo purificador, Ele irá criar "uma nova terra", na qual
"as aflições passadas serão esquecidas"; e "nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e
choro de tristeza". (Isaías 65:16-19).
Que dia será aquele! Toda a causa de sofrimento será extirpada. Deus apagará as marcas
do pecado de cada coração, e nossa felicidade será completa.
4. "PARA SEMPRE" NAS ESCRITURAS
Em Mateus 25:41, Jesus fala do "fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos". Será que "eterno" aqui quer dizer
para sempre? Judas 7 apresenta Sodoma e Gomorra, que "estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de
exemplo". Obviamente, aquelas cidades não estão mais queimando. Mas o fogo FOI eterno no sentido que resultou na
destruição permanente.
Em II Pedro 2:6, mais uma vez lemos sobre o fogo eterno. Mas essa passagem também aponta claramente que Deus
"condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos
ímpios". Os ímpios de Sodoma e Gomorra não permanecem em agonia; eles foram reduzidos a cinzas desde muito
tempo atrás. E ainda assim, o fogo caiu sobre eles é "eterno" em suas conseqüências: destruição permanente. Eterno
aqui significa castigo eterno, não castigar eternamente.
Apocalipse usa uma linguagem tão vívida e simbólica que algumas de suas
passagens têm sido mal entendidas. Por exemplo, Apocalipse 14:11 ao falar dos
perdidos, diz que "a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre".
Isso parece um sofrimento sem fim. Mas, novamente, deixemos que a própria
Escritura interprete a Escritura.
Êxodo 21:6, na versão Almeida Revista e Atualizada, 2a edição, fala de um servo
que teria sua orelha furada como sinal de que serviria seu mestre "para sempre".
Nesse caso, "para sempre" seria enquanto durasse a vida do servo. Jonas, que passou apenas três dias e três noites no
estômago de um grande peixe (Mateus 12:40), relata que ele esteve ali "para sempre" (Jonas 2:6). Sem dúvida, três dias
numa densa escuridão pode ter parecido uma eternidade.
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Por isso, devemos ser cuidadosos em entender como e quando a Escritura usa linguagem poética e simbólica. O fogo
que sobe para sempre do lago de fogo é uma maneira vívida de expressar destruição eterna. Apocalipse 21:8 nos fala
mais claramente que o lago e o mar de fogo "é a segunda morte". O inferno tem um ponto final. Os ímpios serão
consumidos; serão destruídos.
5. POR QUE É NECESSÁRIO HAVER UM INFERNO?
No princípio, Deus criou um mundo perfeito. Mas o pecado apareceu e trouxe muitos
desastres, decadência e morte. Se você ao voltar para casa certa tarde a encontrasse toda
saqueada e destruída, você a deixaria assim para sempre? Claro que não. Você varreria a
poeira e a sujeira, limparia o lugar de cima a baixo, e jogaria fora todos os móveis
arruinados e que não dessem mais para ser consertados. Deus fará a mesma coisa. Ele
dará fim aos destroços e poluição causados pelo pecado de uma vez por todas, criando
uma nova terra no lugar da antiga. O propósito de Deus para fazer esse mundo purificado
pelo fogo é preparar tudo para que haja um mundo perfeito no qual os salvos viverão.
Mas Deus enfrenta um sério problema, pois o pecado não apenas destroçou nosso mundo
físico, ele também infetou as pessoas. O pecado danificou nosso relacionamento com Ele
e uns com os outros. A humanidade continua a sofrer com os abusos de crianças, o
terrorismo, a pornografia, e milhares de outras doenças da alma. Deus algum dia precisará destruir o pecado, pois o
pecado está destruindo as pessoas. O dilema de Deus é: como eliminar o vírus mortal do pecado do mundo e ainda
assim não destruir todas as pessoas infectadas por ele? Sua solução foi levar o vírus em Seu próprio corpo. Ele permitiu
que o câncer do pecado O destruísse na cruz. Como resultado:
"Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e NOS PURIFICAR DE
TODA INJUSTIÇA". I João 1:9.
Deus oferece a solução para o problema do pecado de graça para todos. Mas o fato triste é que alguns insistem em se
apegar à doença do pecado. Deus não forçará as pessoas a escolherem o caminho da vida que Ele oferece. Aqueles
que rejeitam a solução que Ele oferece serão finalmente consumidos por esse mal. O motivo real do inferno é esse:
"Pois Eu os chamei, e vocês nem responderam; falei, e não me deram ouvidos". Isaías 65:12
Afastados de Jesus por suas próprias escolhas, os ímpios descobrirão que a única alternativa que lhes resta é a morte
eterna.
6. QUAL SERÁ O CUSTO DE PERDER-SE?
Apesar das Escrituras não nos ensinarem que o fogo do inferno resulta num sofrimento sem fim, ela nos dá um vislumbre
da terrível experiência que será estar perdido para sempre. Os ímpios irão perder a vida eterna. Que desespero será
perceber que a alegria da vida eterna com Deus escorreu por entre os seus dedos; que nunca jamais experimentarão a
alegria dos perfeitos relacionamentos de amor por toda a eternidade.
Quando Cristo foi crucificado na cruz e tinha os pecados do mundo separando Ele do
Pai, Ele deve ter sentido a agonia da perdição eterna. Quando os ímpios olharem para
a nulidade das trevas à sua frente, perceberão que só lhes restará a destruição eterna.
Eles devem morrer sem esperanças de uma segunda ressurreição. Ao mesmo tempo,
eles verão como expulsaram Cristo cada vez mais de sua vida, sempre que Ele
tentava se aproximar com sussurros de amor. Ao final, eles cairão de joelhos e
reconhecerão a justiça de Deus e o Seu amor (Filipenses 2:10, 11).
Não é de admirar que os escritores bíblicos nos alertassem com urgência para que
ponderássemos sobre o peso das nossas escolhas e as reivindicações de Cristo.
"Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois Ele diz: 'Eu o ouvi no tempo favorável
e o socorri no dia da salvação'". II Coríntios 6:1, 2

DESCOBERTAS BÍBLICAS
Não posso imaginar outra tragédia pior do que alguém desperdiçar o sacrifício incalculável de Jesus para escolher
perder-se. As alternativas que temos diante de nós são bastante claras: destruição eterna: ser excluído eternamente da
presença de Deus, ou uma amizade eterna com Cristo que supre nossos anseios mais profundos. Qual será a sua
escolha? Por que não descobrir o destino que Deus tem para você agora mesmo?
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O QUE ACONTECE QUANDO UMA
PESSOA MORRE?
Nós nos encolhemos quando pela primeira vez uma criança nos pergunta: "O que significa morrer?" Temos dificuldades
de falar, ou até mesmo de pensar, na morte de alguém que amamos. A morte é o inimigo em comum de todas as
pessoas em todos os lugares.
Quais são as respostas para as perguntas difíceis sobre a morte? Há vida após a morte? Será que voltaremos a ver
nossos amados que morreram?
1. ENFRENTANDO DESTEMIDAMENTE A MORTE
Todos nós, em determinados momentos, talvez pouco depois do falecimento de um
amigo ou pessoa querida, temos a sensação de um vazio no coração, um sentimento de
solidão que toma conta de nós e que nos conscientiza da finitude da vida.
Com respeito a um assunto tão importante, tão cheio de emoções, onde podemos
aprender a verdade sobre o que acontece quando morremos? Felizmente, parte da
missão de Cristo aqui na terra foi libertar "aqueles que durante toda a vida estiveram
escravizados pelo medo da morte" (Hebreus 2:15). Na Bíblia, Jesus apresenta
mensagens confortadoras, e responde claramente a todas as nossas perguntas sobre a
morte e a vida futura.
2. A MANEIRA QUE FOMOS FEITOS POR DEUS
Para entender a verdade sobre a morte na Bíblia, precisamos começar do princípio e ver de que maneira fomos feitos
por Deus.
"Então o Senhor Deus formou o homem ['adam', hebraico] do PÓ DA TERRA ['adamah', hebraico] e soprou em
suas narinas O FÔLEGO DE VIDA, e o homem se tornou UM SER VIVENTE ['ALMA', hebraico]". Gênesis 2:7 (A
não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional
da Bíblia [NVI].).
Na Criação, Deus formou Adão do "pó da terra". Ele tinha um cérebro em sua cabeça pronto para
pensar; sangue em suas veias pronto para correr. Então, Deus soprou em suas narinas o "fôlego de
vida", e Adão se tornou "ser vivente" [em hebraico, 'alma vivente']. Note cuidadosamente que a
Bíblia não diz que Adão recebeu uma alma; ao invés, diz que "o homem se tornou uma alma
vivente". Quando Deus deu o fôlego de vida a Adão, a vida começou a fluir de Deus. A junção do
corpo com o "fôlego de vida" tornou Adão "um ser vivente", "uma alma vivente". Por essa razão,
poderíamos escrever a equação fundamental do ser humano da seguinte maneira:
"Pó da Terra" + "Fôlego de Vida" = "Alma Vivente"
Corpo sem Vida + Fôlego de Deus = Ser Vivente
Cada um de nós tem um corpo e uma mente racional. Enquanto continuarmos a respirar, seremos
seres vivos, alma vivente.
3. O QUE ACONTECE QUANDO UMA PESSOA MORRE?
Na morte reverte-se do processo criativo descrito em Gênesis 2:7:
"O PÓ volte à terra de onde veio, e o ESPÍRITO [fôlego de vida] volte a Deus, que o deu". Eclesiastes 12:7
A Bíblia freqüentemente usa as palavras hebraicas para "fôlego" e "espírito" alternadamente. Quando as pessoas
morrem, o corpo se torna "pó", e o "espírito" (o "fôlego de vida") retorna para Deus, que foi a sua fonte. Mas o que
acontece com a alma?
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"Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus,... todas as ALMAS são minhas;... a alma que pecar, essa morrerá".
Ezequiel 28:3, 4; Versão Almeida Revista e Atualizada, 2a Edição
A alma morre! Ela ainda não é imortal; ela pode perecer.
A equação derivada de Gênesis 2:7, ao sermos feitos por Deus, faz o caminho reverso na morte.
"Pó da Terra" - "Fôlego de Vida" = "Uma Alma Morta"
Corpo Sem Vida - Fôlego de Deus = Um Ser Morto
A morte é a cessação da vida. O corpo se desintegra e se torna pó, e o fôlego, ou espírito, volta para Deus. Somos uma
alma com vida, mas na morte, nos tornamos apenas um cadáver, uma alma morta, um ser morto. Logo, os mortos não
estão conscientes. Quando Deus toma para si o fôlego de vida que Ele nos deu, nossa alma morre. Mas, como veremos
mais tarde nessa mesma lição, temos esperança com Cristo.
4. QUANTO SABE UMA PESSOA MORTA?
Depois da morte, o cérebro se desintegra; ele não tem capacidade de saber ou relembrar de coisa alguma. Todas as
emoções humanas cessam.
"Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram...". Eclesiastes 9:6
Uma pessoa morta não fica consciente, por isso não percebe nada do que está acontecendo. Eles simplesmente não
têm contato algum com os vivos:
"Pois os vivos sabem que morrerão, mas OS MORTOS NADA SABEM". Eclesiastes 9:5
A morte é como um sono sem sonho; na verdade, a Bíblia chama a morte de
"sono" em 54 vezes. Jesus ensinou que a morte é como um sono. Ele disse aos
Seus discípulos:
"'Nosso amigo LÁZARO ADORMECEU, mas vou até lá para acordá-lo'. Seus
discípulos responderam: 'Senhor, se ele dorme, vai melhorar'. Jesus tinha
falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava
falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: 'LÁZARO
MORREU'". João 11:11-14
Lázaro já estava morto por quatro dias quando Jesus chegou. Mas quando se dirigiram à tumba, Jesus provou que é tão
fácil para Deus ressuscitar alguém dos mortos quanto é para nós acordar alguém que esteja dormindo.
É muito confortador saber que nossos amados que já faleceram estão "dormindo", descansando em paz na confiança em
Jesus. O túnel da morte, que nós mesmos poderemos atravessar algum dia, é um sono calmo e paz absoluta.
5. DEUS SE ESQUECE DOS QUE ESTÃO DORMINDO O SONO DA MORTE?
O sono da morte não é o fim da história. Na tumba, Jesus disse a Marta, irmão de Lázaro:
"EU SOU A RESSURREIÇÃO e a vida. AQUELE QUE CRÊ EM MIM, AINDA QUE MORRA, VIVERÁ". João 11:25
Aqueles que morrem "em Cristo" dormem na sepultura, mas ainda têm um futuro brilhante. Aquele que conta até mesmo
os cabelos de nossa cabeça e que nos guarda na palma de Sua mão não se esquecerá de nós. Poderemos morrer e
voltar ao pó, mas o registro de nossa individualidade permanece claro na mente de Deus. E quando Jesus vier, Ele
acordará os justos mortos do sono da morte, da mesma forma que fez com Lázaro.
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"Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto AOS QUE DORMEM, PARA QUE NÃO
SE ENTRISTEÇAM COMO OS OUTROS QUE NÃO TÊM ESPERANÇA... Pois dada a ordem,
com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos
céus, E OS MORTOS EM CRISTO RESSUSCITARÃO PRIMEIRO. Depois NÓS, OS QUE
ESTIVERMOS VIVOS, SEREMOS ARREBATADOS COM ELES nas nuvens, para o encontro
com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. CONSOLEM-SE
UNS AOS OUTROS COM ESSAS PALAVRAS". I Tessalonicenses 4:13, 16-18
No dia da ressurreição, o túnel da morte se parecerá mais com um breve descanso. Os mortos
não têm consciência do que está acontecendo. Aqueles que aceitaram a Cristo como seu
Salvador, serão despertados do sono pela Sua maravilhosa voz vinda dos céus.
E a esperança da ressurreição não é a única: temos também a esperança de um lar celestial no
qual Deus "enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem
choro, nem dor" (Apocalipse 21:4). Aqueles que amam a Deus não precisam ter medo da morte.
Além da morte está uma eternidade de vida plena com Deus. Jesus tem "as chaves da morte" (Apocalipse 1:18). Sem
Cristo, a morte seria uma estrada de mão única que terminaria num estado total de esquecimento. Mas em Cristo há uma
esperança gloriosa e radiante.
6. SOMOS SERES IMORTAIS?
Quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados seres mortais, isso é,
sujeitos à morte. Se tivessem permanecido obedientes à vontade de Deus, eles
nunca teriam morrido. Mas quando pecaram, eles abriram mão de seu direito à
vida. Pela desobediência, eles ficaram sujeitos à morte. O pecado deles infectou
a raça humana inteira, e já que todos pecaram, todos somos mortais, sujeitos à
morte (Romanos 5:12). E não há numa pista na Bíblia de que a alma humana
possa existir como uma entidade consciente após a morte.
A Bíblia nenhuma vez descreve a alma como sendo imortal, isso é, não sujeita à
morte. As palavras gregas e hebraicas para "alma", "espírito" e "fôlego" aparecem 1.700 vezes na Bíblia. Mas nem
mesmo uma vez a alma, o espírito ou o fôlego humano é chamado de imortal. Atualmente, apenas Deus possui a
imortalidade.
"Deus... é... O ÚNICO QUE É IMORTAL". I Timóteo 6:15, 16
As Escrituras deixam claro que as pessoas nessa vida são mortais: sujeitas à morte. Mas quando Jesus retornar, nossa
natureza passará por uma mudança radical.
Eis que eu lhes digo um mistério: NEM TODOS DORMIREMOS, mas TODOS SEREMOS TRANSFORMADOS, num
momento, num abrir e fechar de olhos, AO SOM DA ÚLTIMA TROMBETA. Pois a trombeta soará, OS MORTOS
RESSUSCITARÃO incorruptíveis, e NÓS SEREMOS TRANSFORMADOS. Pois é necessário que aquilo que é
corruptível se revista da incorruptibilidade, e O QUE É MORTAL, DE IMORTALIDADE". I Coríntios 15:51-53
Como seres humanos, não somos imortais. Mas a segurança do cristão é que nos tornaremos imortais quando Jesus
vier a segunda vez a essa terra. A certeza da promessa da imortalidade foi demonstrada quando Jesus irrompeu para
fora de Sua tumba e:
"TORNOU INOPERANTE A MORTE e TROUXE À LUZ A VIDA E A IMORTALIDADE por meio do evangelho". II
Timóteo 1:10
A perspectiva de Deus sobre o destino humano é clara: morte eterna para aqueles que rejeitarem a Cristo e se apegarem
a seus pecados, ou o dom da imortalidade quando Jesus vier para buscar aqueles que O aceitaram como Senhor e
Salvador.
7. ENFRENTANDO A MORTE DE UMA PESSOA QUERIDA
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Os medos com os quais naturalmente lutamos quando nos vemos em face da morte se
tornam especialmente dolorosos quando alguém de quem gostamos morre. A solidão e o
sentimento de perda podem ser dominantes. A única solução para a angústia causada
pela separação de uma pessoa amada é o conforto que apenas Cristo pode dar.
Lembre-se que nossos queridos estão dormindo, e que nossos amados que descansam
serão ressuscitados por Jesus na "ressurreição para a vida" quando Ele vier.
Deus está planejando algumas reuniões maravilhosas. Os filhos serão devolvidos a seus
pais, maridos e mulheres se entregarão a um terno e caloroso abraço. As separações
cruéis da vida estarão terminadas. "A morte foi destruída pela vitória". (I Coríntios 15:54).
Alguns acham tão dolorosa a separação de seus queridos que morreram que tentam
fazer contacto com eles através de médiuns espiritualistas ou pessoas da Nova Era que
se denominam canais de comunicação com os espíritos. A Bíblia nos dá um aviso muito especial sobre as tentativas de
aliviar a dor da morte dessa maneira:
"Quando vos disserem: 'Consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram', acaso, não
consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos?" Isaías 8:19, Versão Almeida
Revista e Atualizada, 2a edição.
De fato, por quê? A Bíblia claramente revela que os mortos não têm consciência de nada. A verdadeira solução para a
angústia causada pela separação das pessoas amadas é o conforto que apenas Cristo dá. Passar tempo se
comunicando com Cristo é a maneira mais saudável para crescer durante os momentos de aflição. Lembre-se sempre
que a próxima impressão consciente que virá aos que morrem em Cristo será o som da Segunda Vinda de Cristo
despertando os mortos!
8. ENFRENTANDO DESTEMIDAMENTE A MORTE
A morte nos rouba praticamente tudo. Mas uma coisa que ela não pode tirar de nós é a confiança em Cristo, e Cristo
pode colocar tudo de volta a seu lugar. A morte nem sempre reinará nesse mundo. O diabo, os ímpios, a morte, e o
túmulo perecerão no "lago de fogo" que é "a segunda morte" (Apocalipse 20:14).
Aqui estão quatro sugestões simples para enfrentar destemidamente a morte:
(1) Viva uma vida confiando verdadeiramente na esperança que Cristo dá, e você estará preparado para morrer a
qualquer momento.
(2) Através do poder do Espírito Santo, seja obediente aos mandamentos de Deus, e você estará preparado para a
segunda vinda, à partir da qual você nunca mais morrerá.
(3) Pense na morte como um curto tempo de sono do qual você será acordado pela voz de Jesus quando Ele vier a
segunda vez.
(4) Aprecie a certeza que Jesus nos dá de que teremos um lar celestial com Ele por toda eternidade.
A verdade bíblica liberta uma pessoa do medo da morte porque revela a Jesus, o único que nem mesmo a morte
conseguiu vencer. Quando Jesus entra em nossa vida, Ele faz nosso coração transbordar com paz:
"Deixo-lhes a paz; a Minha paz lhes dou... Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo". João 14:27
Jesus também nos ajuda a lidar com a tragédia de perder alguém muito estimado. Jesus andou pelo "vale da sombra da
morte"; Ele conhece as densas trevas que temos que atravessar.
"Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana,
para que, POR SUA MORTE, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o Diabo, e LIBERTASSE
AQUELES QUE DURANTE TODA A VIDA ESTIVERAM ESCRAVIZADOS PELO MEDO DA MORTE". Hebreus 2:14,
15
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Dr. James Simpson, o grande médico que desenvolveu a anestesia, experimentou uma
terrível perda quando seu filho mais velho morreu. Ele sofreu profundamente, como qualquer
pai sofreria. Então, ele descobriu um caminho de esperança. No túmulo de seu amado filho,
ele erigiu uma lápide e nela escreveu umas palavras que demonstravam Sua esperança e fé
nas promessas de Jesus: "Apesar de tudo, Ele vive".
Isso diz tudo. Algumas vezes, uma tragédia pessoal pode aparecer repentinamente vindo do
céu; apesar disso, Jesus vive! Nossos corações podem estar feridos; apesar de tudo, Jesus
vive!
Em Cristo, temos esperança de vida após a morte. Ele é "a ressurreição e a vida" (João
11:25), e Ele promete: "Porque Eu vivo, vocês também viverão" (João 14:19). Cristo é nossa única esperança para a vida
após a morte. E quando Cristo retornar, Ele nos dará a imortalidade. Nunca mais viveremos sob a sombra da morte, por
teremos vida eterna. Você já descobriu em sua vida a realidade dessa grande esperança que pode nos ajudar a
enfrentar os momentos mais difíceis? Se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, por que você não faz
isso agora mesmo?

DESCOBERTAS BÍBLICAS
COMO ENCONTRAR A VERDADEIRA
IGREJA DE DEUS?
Deus freqüentemente tem dado mensagens especiais que vêm de encontro às
necessidades de diferentes gerações; uma mensagem para animar Adão e Eva depois que
o pecado tinha arruinado o mundo; uma mensagem para o mundo antes do cataclismo do
Dilúvio, mensagens para Israel quando a Assíria ou a Babilônia ameaçava. Jesus veio com
uma mensagem especial para a Sua geração, e Deus também deu uma mensagem
especial para nossos dias. Os capítulos 12 e 14 de Apocalipse resumem a mensagem
especial de Deus para nós hoje. Nesta série Descobertas Bíblicas e nessa lição que se
segue, podemos estudar essa mensagem.
1. A IGREJA ESTABELECIDA POR JESUS
A vida e os ensinos de Jesus estabeleceram unidade de crença e um companheirismo
íntimo na igreja apostólica fundada por Ele. Os apóstolos tinham um relacionamento de
intimidade com o Cristo ressurgido. Paulo descreve esse laço de união que os unia
comparando-o com um relacionamento matrimonial:
"Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura". II Coríntios
11:2 (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS BÍBLICAS são da Nova Versão
Internacional da Bíblia [NVI].).
De acordo com Paulo, a igreja cristã é uma virgem pura, a noiva de Cristo - um símbolo usado para retratar a igreja
amada de Cristo.
No Velho Testamento, a mesma metáfora é usada para descrever Israel, o povo escolhido de Deus. Deus disse a Israel:
"como noiva, você me amava" (Jeremias 2:2); "Eu sou o marido de vocês" (Jeremias 3:14, nota da margem)
O livro de Apocalipse também fala da igreja como uma mulher:
"Apareceu no céu um sinal extraordinário: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma
coroa de doze estrelas sobre a cabeça". Apocalipse 12:1
(1) UMA MULHER "VESTIDA DE SOL". Isso sugere uma igreja radiante como o sol por estar
vestida da gloriosa presença de Cristo. Jesus, a "luz do mundo" (João 8:12), brilha através dos
membros de Sua igreja, e assim eles se tornam "luz do mundo" (Mateus 5:14).
(2) TEM A "LUA DEBAIXO DOS SEUS PÉS". A lua representa a luz refletida do evangelho nos
sacrifícios e cerimônias do povo de Deus no Velho Testamento. A lua debaixo dos pés sugere
que a luz refletida do evangelho foi substituída pelo ministério de Cristo.
(3) TEM UMA "COROA DE DOZE ESTRELAS NA CABEÇA". As estrelas representam os doze
apóstolos, homens nobres cujo testemunho sobre Jesus continua irradiando a vida de muitos até
hoje.
Essa descrição da mulher claramente indica que João tinha em mente a transição do povo de
Deus, Israel, do Velho Testamento, para a igreja cristã do Novo Testamento que foi estabelecida
por Jesus. O sol, a lua e as estrelas enfatizam o ministério da igreja de levar a luz, ou seja,
espalhar as boas novas a todos os cantos da terra.
2. O DRAMA DA DERROTA DE SATANÁS
O aparecimento da mulher prepara a cena para o grande drama:
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"Ela estava grávida, e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal: um enorme
dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou
consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava
para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que
governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de Seu trono".
Apocalipse 12:2-5
Três figuras chaves participam nesse drama:
(1) A MULHER, já identificada como a igreja de Deus.
(2) O FILHO nascido dessa mulher que é "arrebatado para junto de Deus e de Seu trono" e algum dia "governará todas
as nações".
(3) O DRAGÃO, representando o Diabo, ou Satanás.
"Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o
dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram
suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O GRANDE
DRAGÃO foi lançado fora. Ele é a antiga serpente CHAMADA DIABO, OU
SATANÁS, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à
terra". Apocalipse 12:7-9
A cena é esclarecida quando entendemos os símbolos. Quando o Diabo e seus
anjos "perderam o seu lugar no céu", eles foram "lançados à terra". Quando
Jesus nasceu nesse mundo, o Diabo tentou matar o filho tão logo Ele nasceu. No
entanto, teve seus planos frustrados, e Jesus foi "arrebatado" para o trono de Deus.
Satanás, então, concentrou-se em aniquilar a igreja cristã que Cristo estabeleceu. O apóstolo João, que escreveu o
Apocalipse, vislumbrou esse grande conflito entre Cristo e Satanás percorrendo todo o mundo. Quando a batalha chega
ao clímax na crucifixão de Cristo, João ouve uma voz gritando do céu:
"Agora veio a salvação, o poder e o Reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o
acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus, dia e noite". Apocalipse 12:10 (Compare com João
12:31 e Lucas 10:18).
Jesus obteve uma decisiva vitória sobre Satanás na cruz. Então, Ele confirmou a certeza
do plano da "salvação" e providenciou "poder" para resistir às artimanhas de Satanás. "O
Reino de Deus" foi assegurado, e a autoridade do nosso Salvador de ser nosso Sumo
Sacerdote e Rei foi confirmada.
"Agora veio a salvação" declara que o evento que coroa a história tinha chegado. O
nascimento de Cristo, o Salvador do mundo, havia ocorrido (verso 5). Apesar das ferozes
tentações, Jesus viveu uma vida sem pecado, morreu e ressurgiu para conquistar a
vitória sobre o pecado e a morte (verso 10). Satanás foi derrotado para sempre (versos 79). A cruz foi glorificada em virtude do seu poder total.
O anúncio "agora veio a salvação", não interessa apenas a João, mas ao universo inteiro:
"Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam! Mas, ai da terra e do mar,
pois o Diabo desceu até vocês! Ele está cheio de fúria pois sabe que lhe resta
pouco tempo". Apocalipse 12:12
Todo o céu celebrou a vitória de Jesus. Cristo destruiu qualquer afirmação que Satanás já tenha feito quando tinha um
lugar no céu, e um Satanás vencido perdeu para sempre qualquer reivindicação sobre o nosso mundo.
3. A IGREJA CRISTÃ EM CONFLITO COM SATANÁS
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Antes de Jesus subir ao céu, Ele estabeleceu a igreja cristã (simbolizada pela mulher). Sua morte na cruz deu poder à
igreja cristã para vencer a Satanás.
"Eles [a igreja cristã] o venceram [a Satanás] pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram;
diante da morte, não amaram a própria vida". Apocalipse 12:11.
Cristo agora é capaz de dar Seu poder, que é fruto da Sua vitória, para Sua igreja.
Jesus triunfou decisivamente sobre Satanás na cruz, e agora continua a triunfar
sobre Satanás através da Sua igreja. Três características foram marcas da igreja
triunfante durante os séculos passados da era cristã:
(1) "Eles o venceram [a Satanás] pelo sangue do Cordeiro". Jesus foi arrebatado
para o trono de Deus para que pudesse aplicar eficientemente Seu sangue na vida
de seus seguidores. Ele pode limpar o registro de nossos pecados, nos salvar
através do derramamento de Seu sangue (I João 1:7), e nos dar poder para viver
uma vida cristã saudável a cada dia.
(2) "Diante da morte, não amaram a própria vida". "O sangue do Cordeiro" lhes deu o desejo de morrer pela causa de
Cristo; eles não temeram a morte. Deus sofreu muito por eles, logo esses mártires cristãos também estavam desejosos
de sofrer e morrer. Cada filho e filha de Deus fez esse sacrifício. Uma história é contada sobre uma mãe cristã que foi
jogada aos leões na arena romana por ter decidido ser fiel a Cristo até o fim e não ao estado. Sua jovem filha, ao invés
de se atemorizar, sentiu crescer dentro de si uma devoção fervorosa. Enquanto os leões atacavam sua mãe, ela se
levantou e gritou: "Eu também sou cristã". Os oficiais romanos a prenderam e a jogaram às feras famintas.
(3) "Eles o venceram [a Satanás]... pela palavra do testemunho que deram". Não
muitas palavras, mas pela palavra do testemunho - o testemunho das suas vidas, o
testemunho vivo do poder de Jesus e do Seu Evangelho. Durante as horas mais
escuras da era cristã, um exército de cristãos, com pessoas desde os pais da igreja
primitiva até os reformadores protestantes, subsistiram aos piores ataques que o Diabo
lançou sobre eles, simplesmente pelo testemunho dinâmico de suas vidas.
Apocalipse 12:11 descreve uma igreja vitoriosa cheia de vencedores: apóstolos,
mártires, reformadores, e outros cristãos fiéis. A bondade, fidelidade, coragem que
eles demonstraram, e o triunfo que obtiveram, abalou os séculos e transformou o
mundo.
"Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à
mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no
deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a
serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra,
porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca". Apocalipse
12:13-16
Como fora predito, durante a Idade das Trevas da era cristã, Satanás enviou
"uma corrente" de perseguições contra a igreja, a fim de "arrastá-la com a
correnteza". Satanás deseja destruir a influência de Cristo através do extermínio
de Sua igreja e usa todas as artimanhas de seu gênio do mal para alcançar esse
objetivo. O dragão representa primariamente a Satanás. Mas, lembre-se que
Satanás usa as instituições humanas para atacar o povo de Deus. Ele usou o Rei
Herodes de Roma para tentar matar o bebê Jesus assim que Ele nasceu. Ele
trabalhou através dos rivais religiosos de Cristo, que por ciúme, espionavam e
importunavam a Jesus, até que finalmente conseguiram a Sua execução na cruz.
Mas a aparente vitória de Satanás se transformou no maior triunfo de Cristo.
Furioso por causa de sua derrota na cruz, Satanás projetou sua ira contra a igreja que Jesus estabelecera. Durante as
décadas depois da crucifixão de Cristo, milhares enfrentaram a morte no Coliseu Romano, em esquinas da cidade,
calabouços, e esconderijos no deserto.
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Primeiramente, as autoridades seculares iniciaram essa perseguição. Mas, depois da morte dos apóstolos, uma
mudança gradual tomou conta da igreja. Durante os segundo, terceiro e quarto séculos, muitos na igreja começaram a
modificar as verdades que Cristo e Seus apóstolos tinham ensinado. Alguns líderes apóstatas até mesmo começaram a
perseguir os cristãos que insistiam em manter a pureza das crenças do Novo Testamento.
Os estudiosos estimam que por volta de 50 milhões de fiéis pereceram. Num esforço de acabar com a igreja, o Diabo
enviou uma "corrente" de perseguições para "arrastar" a igreja "com a correnteza". "A terra, porém, ajudou a mulher
abrindo a boca e engolindo o rio" de perseguições e falsas doutrinas.
Durante essas perseguições medievais, a verdadeira igreja se isolou da liderança apóstata e se refugiou no "deserto,
para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali a sustentassem durante mil duzentos e sessenta dias"
(verso 6). Essa predição foi cumprida durante os 1260 anos de perseguição que foi desde 538 AD, até 1798 (um dia
normalmente significa um ano em linguagem profética da Bíblia, ver Ezequiel 4:6).
Durante esses anos de trevas, cristãos fiéis que criam na Bíblia encontraram refúgio em todos os lugares possíveis,
como por exemplo, nos vales Valdenses do ocidente da Itália e no oriente da França, e na igreja celta nas Ilhas
Britânicas.
4. A IGREJA DE DEUS EM NOSSOS DIAS
Isso nos traz de volta a nossos dias, para a igreja verdadeira de Cristo à partir de 1798. Como é de se esperar, o Dragão
ainda está irado contra o povo de Deus. A grande guerra invisível continua. Na verdade, Satanás está preparando o seu
maior ataque à igreja numa época pouco antes da vinda de Jesus.
"O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem
aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus". Apocalipse 12:17
Essa profecia diz respeito aos dias atuais. Satanás está irado; ele está em guerra com "o restante da" descendência da
mulher - o povo de Deus dos dias atuais. Note os sinais que identificam esse povo:
(1) Esses crentes dos últimos dias "se mantém fiéis ao testemunho de Jesus". Por se
apegarem fielmente às puras doutrinas da Palavra de Deus, eles testificam de Jesus através
de uma vida cristã dinâmica.
(2) Esses cristãos dos últimos dias são um povo de profecia. Receber o "testemunho de
Jesus Cristo" capacitou João a escrever o livro de Apocalipse (Apocalipse 1:1-3). O grupo
final de crentes recebeu um dom semelhante: testemunhos diretos vindos de Deus através
de um mensageiro terrestre. Seu dom de profecia se concentra na revelação de Deus sobre
a missão e destino final da igreja.
(3) Esses cristãos dos últimos dias também são identificados como "aqueles que obedecem
aos mandamentos de Deus". Eles não apenas defendem a integridade dos Dez
Mandamentos, também obedecem. O amor de Deus em seus corações produz obediência
com alegria (Romanos 5:5; 13:8-10).
Esses cristãos dos últimos dias seguem o exemplo de Cristo e da igreja primitiva: obedecem aos mandamentos de Deus.
Isso provoca imensamente o Dragão - o Diabo. Ele trava uma batalha com o "restante da sua descendência [da mulher]",
porque eles testemunham do amor de Deus que produz discípulos obedientes. Jesus disse:
"Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos". João 14:15
A vida desses cristãos dos últimos dias mostra que é possível amar a Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo
como a nós mesmos. De acordo com Jesus, essas qualidades de amor a Deus e amor pelas pessoas, sintetizam os Dez
Mandamentos de Deus (Mateus 22:35-40).
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O quarto desses mandamentos nos diz para observarmos o sétimo dia da semana, o sábado. Já que o amor por Jesus
fundamentou todos os dez mandamentos no coração desses cristãos dos últimos dias, eles são guardadores do sábado
bíblico.
O sábado é o coração da mensagem final de Deus a Seu povo em Apocalipse capítulos 12 e 14:6-15. Todas os recursos
do céu estão preparados para os cristãos dos últimos dias descritos nesses capítulos. Um Salvador vivo é sua constante
companhia, e o Santo Espírito trabalha neles para fortalecer a sua natureza interior. A promessa é certa: eles irão vencer
Satanás "pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho" (Apocalipse 12:11).
Você gostaria de ser um desses cristãos dos últimos dias que "obedecem aos mandamentos de Deus" e "se mantém
fiéis ao testemunho de Jesus?" Por que não tomar essa decisão agora mesmo?
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TEM DEUS UMA MENSAGEM ESPECIAL
PARA NOSSOS DIAS?
Ramon Umashankar nasceu em Brahmin, na Índia. Os anciãos de sua aldeia lhe ensinaram desde pequeno que ele era
um deus e que a fim de mostrar sua divindade deveria praticar ioga e meditação. Quando se tornou adolescente, Ramon
começou a duvidar do fato de ser realmente possível encontrar a Deus através dos vários ídolos que eles adoravam nos
templos hindus.
Ramon começou a examinar a Bíblia e as afirmações de Cristo. Ele sempre tinha
respeitado Jesus por Sua humildade, mas agora Ramon aprendeu que esse Jesus
também afirmava ser o único Filho de Deus. Ele percebeu que muitos cristãos
aparentavam uma paz que ele não fora capaz de alcançar com anos de meditação.
Ainda assim, Ramon estava determinado a encontrar a verdade dentro da sua
própria religião, o hinduísmo.
Certo dia, ele assistiu a um filme sobre a vida de Cristo. Pela primeira vez percebeu
que Jesus tinha experimentado sofrimento e medo quando humano. Antes disso, ele achava que Jesus tivesse usado de
alguma maneira Seus poderes sobrenaturais para escapar à dor da crucifixão. Agora, ele não podia explicar a cruz. Ele
se perguntou: Como foi possível que Jesus passasse por tamanha provação em prol de homens pecadores?
À medida que Ramon continuava a meditar sobre a morte de Cristo, ele ficou incrivelmente maravilhado por tal
demonstração de amor. Então, ele decidiu desistir de seu tão cobiçado status na sociedade e entregar sua vida para
Jesus, o Salvador. Em comparação com o sacrifício de amor de Cristo, disse Ramon, "tudo o mais perde seu valor".
Esse jovem descobriu a verdade central do cristianismo: Jesus, o Salvador do mundo.
1. QUAL É A RELIGIÃO QUE SALVA?
Jesus é o único caminho para a salvação.
"Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo
qual devamos ser salvos". Atos 4:12 (A não ser quando indicado, todos os textos bíblicos da série DESCOBERTAS
BÍBLICAS são da Nova Versão Internacional da Bíblia [NVI].).
A Bíblia claramente afirma que estamos perdidos no pecado. Assim, estamos sujeitos à pena do pecado: a morte
(Romanos 6:23). Todos pecaram (Romanos 3:23), por isso, todos estão sujeitos à morte. Jesus é o Único - não há
nenhum outro - que pode nos resgatar da condenação do pecado.
"Todo aquele que olhar para o Filho e nEle crer tenha a vida eterna, e Eu o ressuscitarei no último dia". João 6:40
Há apenas uma religião verdadeira:
"Há um só Senhor, UMA SÓ FÉ, um só batismo". Efésios 4:5
2. SERÁ QUE DEUS TEM UMA MENSAGEM ESPECIAL PARA OS CRITÃOS
DOS ÚLTIMOS DIAS?
Sim. Essa mensagem está dividida em três partes e aparece em Apocalipse
14:6-16. A proclamação dessas mensagens dadas por três anjos culmina com a
segunda vinda de Cristo (versos 14-16).
(1) A MENSAGEM DO PRIMEIRO ANJO
"Então vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho
eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua
e povo. Ele disse em alta voz: 'Temam a Deus e glorifiquem-no, pois
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chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas'". Apocalipse
14:6, 7.
Apesar das Escrituras retratarem essas três mensagens através da simbologia de três anjos, na verdade é o povo de
Deus que apresenta essas mensagens ao mundo. Eles não proclamam um novo evangelho, mas o "evangelho eterno",
ao mundo inteiro, "cada nação, tribo, língua e povo". O "evangelho eterno" de Jesus é a mesma mensagem de salvação
que as pessoas no Velho Testamento aceitaram "pela fé" (Hebreus 3:16-19; 4:2; 11:1-40), o mesmo ensino que o próprio
Jesus proclamou, o mesmo evangelho que os discípulos pregaram para conquistar o mundo para Cristo, o mesmo
evangelho que tem sido anunciado pelos séculos da era cristã.
O evangelho de Jesus Cristo que oferece a salvação de forma simples quase desapareceu da igreja por mais de mil
anos, durante a Idade das Trevas. Mas, a Reforma o reavivou e o povo de Deus prega isso ao redor do mundo hoje. O
primeiro anjo proclama essa mesma mensagem do evangelho, mas sob uma nova abrangência: uma abrangência
mundial, para chegar a todas as pessoas que vivem pouco antes da segunda vinda de Jesus.
Aqueles que aceitam essa mensagem são chamados para "temerem a Deus e glorificá-lO [refletir Seu caráter]". Eles
mostram ao mundo o caráter de amor de Deus, não apenas por suas palavras, mas também por sua vida, através de um
testemunho dinâmico. Eles apresentam uma vibrante revelação do que Deus pode fazer através das pessoas que estão
cheias do Espírito de Cristo.
Quando essa mensagem dos três anjos deve ser proclamada ao redor do mundo? Quando a
hora do juízo de Deus tiver chegado. A lição 13 explica que Jesus começou o trabalho do Seu
juízo pré-advento em 1844. Naquele mesmo ano, 1844, Jesus inspirou pessoas ao redor do
mundo a começarem a pregar a mensagem de Apocalipse 14.
Essa mensagem nos conclama a "adorar Aquele que fez os céus, [e] a terra". (Apocalipse
14:7). Deus nos pede para lembrar do sábado "para o santificar", porque "em seis dias o
Senhor fez os céus e a terra" (Êxodo 20:8-11). Em 1844, quando Darwin estava propondo a
teoria da evolução, Deus estava chamando Seu povo para voltarem a adorá-lO como Criador.
Naquela mesma época, os que estavam pregando a mensagem dos três anjos descobriram o
sétimo dia, o sábado da Palavra de Deus, e começaram a guardá-lo em honra ao Criador dos
céus e da terra.
(2) A MENSAGEM DO SEGUNDO ANJO
"Um segundo anjo o seguiu, dizendo: 'Caiu! Caiu a grande Babilônia que fez todas as
nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição!'". Apocalipse 14:8
O segundo anjo alerta: "caiu a grande Babilônia". Apocalipse 17 é uma imagem
contrastante com a mulher pura de Apocalipse 12, que representa a verdadeira igreja
cristã. A mulher que representa Babilônia é uma mulher caída, que "fez todas as
nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição".
O vinho da doutrina falsa tem permeado essas formas adulteradas de cristianismo. A
mensagem do segundo anjo conclama o povo de Deus a resistir aos ensinos falsos de
um cristianismo apostatado.
A Babilônia representa uma mistura de muitas formas de cristianismo apostatado. Ela é
muito perigosa porque distorce o verdadeiro caráter de Deus, e O apresenta em
caricaturas: ou Deus é vingativo e exigente, ou Deus é um avô sentimental que é
bondoso demais para se incomodar com quem peca. Uma igreja saudável apresentará
uma visão equilibrada de todos os atributos de Deus e mostrará como Sua justiça e misericórdia se combinam na
afirmação de que Deus é amor.
Deus chama o povo para "sair" de Babilônia (18:4), para rejeitar os ensinos não-bíblicos, e seguir os ensinamentos de
Cristo.
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(3) A MENSAGEM DO TERCEIRO ANJO
"Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: 'Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua
marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice
da sua ira... Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não
há descanso, dia e noite'. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e
permanecem fiéis a Jesus". Apocalipse 14:9-12
A mensagem do terceiro anjo divide o mundo inteiro em dois grupos. De um lado se colocam os cristãos apóstatas que
"adoram a besta e sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome". Isso demanda uma resistência paciente por
parte do santos que "obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus".
Note o contraste entre os dois grupos. Aqueles que recebem a marca da besta são adoradores comprometidos que
seguem idéias e práticas humanas. Os "santos" têm traços distintos: "perseverança", obediência aos "mandamentos de
Deus" e permanecer "fiéis a Jesus".
Depois que essa mensagem em três partes houver sido espalhada pelo mundo,
Jesus virá para fazer a "colheita" dos salvos:
"Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca e, assentado sobre a
nuvem, alguém 'semelhante a um filho de homem'. Ele estava com uma
coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário
outro anjo, que bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: 'Tome a
sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura; chegou a hora
de colhê-la'. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou
sua foice pela terra, e a terra foi ceifada". Apocalipse 14:14-16
3. A IGREJA DE DEUS DOS ÚLTIMOS DIAS
Você já se encontrou um cristão verdadeiro, que faz você se admirar de sua devoção, paciência e fé, e desejar ter uma
experiência espiritual semelhante? Deus deu Sua mensagem especial de Apocalipse 14 para nossos dias porque ela
pode produzir tal experiência.
Como discutido na Lição 25, Apocalipse 12:17 identifica os cristãos dos últimos dias como "os que obedecem aos
mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus". Apocalipse 14:12 descreve esse mesmo grupo
como os "santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus".
Vamos resumir as características dos cristãos dos últimos dias:
(1) Eles "permanecem fiéis ao testemunho de Jesus". Mesmo quando Satanás joga Sua ira contra eles, eles
"permanecem fiéis ao testemunho de Jesus". Sua fé não está fundamentada em seus próprios atos, é um dom de Deus
(Efésios 2:8). A igreja de Deus dos últimos dias vê mais e mais claramente o verdadeiro caráter de Cristo e, pela graça e
através da fé, se tornam monumentos vivos do poder de Cristo habitando neles.
(2) Eles "guardam... a fé de Jesus" (Apocalipse 14:12, Versão Almeida Revista e Atualizada, 2a edição). A fé que Jesus
teve, a fé que foi ensinada por Ele, a fé pela qual Ele viveu, agora está presente na vida dessas pessoas. Eles não
apenas têm a verdade, eles "guardam" a verdade - eles a seguem. Para eles, religião é vida, a crença está relacionada
com a prática, e a fé está ligada à obediência. Eles vivem "a fé de Jesus".
Eles descobriram que os grandes ensinos da Bíblia, quando aplicados à vida
diária, produzem uma vida cristã dinâmica. Eles descobriram que as grandes
verdades bíblicas lhes despertam amor e devoção a Cristo, e isso satisfaz todos
as necessidades e anseios do coração humano.
(3) Eles "obedecem aos mandamentos de Deus", os Dez Mandamentos, a lei
moral de Deus. Eles querem, mais que tudo, obedecer cada desejo, cada
mandamento de Deus. Eles mostram seu amor a Deus e amor às outras
pessoas mediante a obediência a todos os mandamentos de Deus, incluindo o
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quarto mandamento, que nos dirige para a adoração ao nosso Criador pela guarda do sábado.
(4) Eles partilham a mensagem do "evangelho eterno" pelo mundo (Apocalipse 14:6). O evangelho declara que Jesus
morreu por nossos pecados e depois ressuscitou da tumba, a fim de que pudéssemos experimentar um relacionamento
com Ele que nos salva. A igreja de Cristo desses últimos dias tem estado a pregar às pessoas em todo lugar para saírem
da confusão religiosa e estabelecerem um relacionamento com Jesus baseado apenas nas verdades bíblicas.
(5) Eles são guiados por um senso de urgência, pois "a safra da terra está madura; chegou a hora de colhê-la"
(Apocalipse 14:15), e milhões ainda não encontraram a Cristo.
(6) Eles são impulsionados pela missão dada por Deus. Visto que a "Grande Babilônia" caiu, eles pleiteiam com aqueles
que ainda vivem em confusão religiosa a saírem dela (Apocalipse 18:4). Eles desejam partilhar com as outras pessoas o
maravilhoso relacionamento que têm com Cristo e a felicidade que alcançam como resultado disso.
Tudo isso e muito mais serve para unir os corações dos milhões de cristãos que atenderam ao chamado da mensagem
dos três anjos. Sua vida de alegria os leva a se unirem ao apóstolo João e estenderem esse convite a você:
"Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa
comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a alegria de vocês seja
completa". I João 1:3, 4, nota da margem.
Através de Seu Espírito e Sua igreja, Jesus convida você a também vir e entregar tudo o que você tem a Ele:
"O Espírito e a noiva [a igreja] dizem: 'Vem!'. E todo aquele que ouvir diga:'Vem!'. Quem tiver sede, venha; e
quem quiser, beba de graça da água da vida". Apocalipse 22:17
4. AS DUAS COLHEITAS
A mensagem dos três anjos culmina quando Jesus voltar a essa terra para fazer a colheita dos salvos de todas as eras
(Apocalipse 14:14-16). Jesus reúne todos os salvos e os leva com Ele para Suas "muitas mansões" no céu. (João 14:1-3,
versão Almeida Revista e Atualizada, 2a edição). Ele acaba de vez com o pecado, a doença, a miséria e a morte. Os
santos, então, começam a viver uma nova e gloriosa vida com Ele por toda a eternidade (Apocalipse 21:1-4).
Jesus também fará uma "colheita" dos ímpios quando Ele vier:
"Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice
afiada. E ainda outro anjo... bradou em alta voz àquele que tinha a
foice afiada: 'Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da
videira da terra, porque as suas uvas estão maduras!" O anjo passou
a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira
de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu
sangue do lagar". Apocalipse 14:17-20
Esse será um tempo trágico de destruição final, um evento de muito
sofrimento para Cristo, pois Ele precisará destruir aqueles que se recusam
a ser salvos. Jesus "é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao
arrependimento". (II Pedro 3:9).
Quando Jesus vier para fazer a colheita da terra, em qual você estará? Estará você
entre a safra dos redimidos para a eternidade (Apocalipse 14:13-16)? Ou você
estará entre a safra de uvas que suportará a ira com os perdidos (versos 17-20)?
A escolha está claramente apresentada. De um lado, Jesus com as mãos
marcadas dos pregos, instando com você para que se coloque ao lado dos
"santos" que "obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm a fé de Jesus"
(verso 12). Do outro lado, estão as vozes de seres humanos, instando com você
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que a crença em toda a Bíblia e a obediência a todos os mandamentos de Deus não é importante.
A multidão na sala de julgamento de Pilatos certa vez teve que enfrentar uma situação bastante parecida com essa. De
um lado estava Jesus, o divino-humano, o Deus que se fez homem. Do outro lado estava Barrabás, um homem sem
esperança, incapaz de ajudar a si mesmo ou àqueles na multidão que testemunhavam aquela cena trágica. E ainda
assim, quando a voz de Pilatos foi ouvida por aquela heterogênea multidão: "'Qual dos dois vocês querem que eu lhes
solte?' Responderam eles: 'Barrabás!'".
"Perguntou Pilatos: 'Que farei então com Jesus, chamado Cristo?'".
"Todos responderam: 'Crucifica-o'".
E assim, Jesus, o inocente, foi crucificado; e Barrabás, o culpado, foi libertado. (ver Mateus 27:20-26).
A quem você escolhe hoje, Barrabás ou Jesus? Você prefere seguir as idéias e os ensinos de homens, e que são
contrários aos mandamentos de Deus e ao evangelho eterno de Jesus? Ou você deseja "obedecer aos mandamentos de
Deus e permanecer fiel ao testemunho de Jesus"? Lembre-se, o próprio Jesus prometeu enviar Seu Espírito Santo para
resolver cada perplexidade em sua vida, curar cada mágoa, e satisfazer cada um dos seus anseios mais profundos.

