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SÉRIE NOITES DE ESPERANÇA



 É um dinâmico seminário em multimídia designado 
a fazer a diferença em sua vida. Ele trata de PERGUNTAS 
que você tem feito e RESPOSTAS verdadeiras que sempre 
esperou ouvir. 

 No decorrer dos 8 temas deste seminário, você irá 
descobrir uma nova fonte de poder transformador para a 
sua vida e de sua família. Milhares de pessoas têm frequen-
tado esses seminários, e agora você terá a oportunidade de 
compartilhar esses temas especiais e esclarecedores com 
outros. Eles irão encontrar PAZ INTERIOR, ALEGRIA na 
vida e CONFIANÇA quanto ao futuro.

Emilio Abdala
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#1
COMO CONHECER O FUTURO?

Slide 1 O SONHO DO PASSADO QUE FALA DO FUTURO

Slide 2 Um novo império mundial a ser estabelecido em breve.

Slide 3 Muitos homens já sonharam com a criação de um império mundial. César, Napo-
leão, Kaiser Guilherme, Stalin, Mussolini, Hitler e o imperador japonês Hirohito 
fi caram obcecados com esse desejo, mas todos eles foram condenados à decep-
ção.

Slide 4 Há porém uma “Cortina de Ferro” bíblica que barra essa marcha para a conquista 
mundial. Existem sete palavras da profecia bíblica que se mantêm ao longo dos 
séculos como uma poderosa barreira contra as ambições selvagens de homens 
que buscam a glória e que queriam poderes totalitários. Esta poderosa barreira irá 
se manter fi rmemente contra qualquer poder no mundo de hoje.

Slide 5 Os discípulos de Cristo lhe perguntaram sobre o futuro do nosso mundo

Slide 6 Em Mateus 24:3 lemos: “Tendo JESUS se assentado no monte das Olivei-
ras, os DISCÍPULOS dirigiram-se a ele em particular e disseram: “Dize-nos, 
quando ACONTECERÃO essas coisas?  E qual será o SINAL de sua VINDA 
e do FINAL DOS TEMPOS? ” Os discípulos associaram os dois eventos, então 
Cristo previu os grandes eventos relacionados com a queda de Jerusalém e tam-
bém do fi m do mundo.

Slide 7 Depois que Cristo descreveu os sinais políticos, econômicos, religiosos e sociais 
que marcariam o fi m do mundo, ele também revelou aos discípulos em Mateus 
24:15:
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Slide 8 Mateus 24:15: “Assim, quando vocês virem ‘o sacrilégio terrível’, do qual 
falou o profeta DANIEL, no lugar santo — quem lê, entenda —...” Cristo aqui 
deixa claro que as profecias de Daniel tiveram um signifi cado especial em relação 
aos eventos futuros do mundo.

Slide 9 No segundo capítulo de Daniel, encontramos uma breve história dos eventos 
mundiais até o fi m dos tempos.

Slide 10 A história relatada aqui é sobre o rei Nabucodonosor, que era o governante do pri-
meiro império mundial, conhecido como o Império Babilônico. Ele percebeu que 
tinha visto algo de grande importância em relação aos eventos futuros do mundo.

Slide 11 Nabucodonosor mandou os astrólogos, os magos e os sábios desvendarem, se 
pudessem, o que ele havia sonhado. O rei logo descobriu que os chamados sá-
bios eram falsos; eles não podiam revelar nada a ele. Há muitas pessoas hoje 
que cometem o mesmo erro de Nabucodonosor quando pensam em descobrir 
algo sobre o futuro, recorrendo à astrologia e aos adivinhos quando deveriam 
consultar a Palavra de Deus.

Slide 12 Nabucodonosor então percebeu que havia sido enganado por esses parasitas. 
Nós lemos no versículo 12 de Daniel 2: “Assim, quando vocês virem ‘o sacri-
légio terrível’, do qual falou o profeta DANIEL, no lugar santo — quem lê, 
entenda —...” Ele então despachou o chefe da guarda real para reunir todos os 
homens sábios para serem executados.

Slide 13 Havia alguns jovens hebreus prisioneiros em Babilônia, Daniel e seus companhei-
ros, e eles eram considerados entre os sábios. Daniel pediu tempo para consultar 
seu Deus sobre o assunto do rei. O tempo foi concedido, e depois que Daniel e 
seus três companheiros haviam orado fervorosamente ao Senhor, o sonho foi 
revelado.

Slide 14 Daniel foi conduzido à presença do rei Nabucodonosor. O rei perguntou de forma 
muito cínica. “Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpre-
tá-lo? “ (v. 26) Esta foi uma oportunidade para Daniel reivindicar a glória para si 
mesmo, mas sendo um verdadeiro servo de Deus, ele não o fez.

Slide 15 Daniel sabia que, embora todos os ‘chamados’ sábios não conseguissem revelar 
o assunto, havia um que poderia dar a conhecer o sonho. (v. 28) “... mas existe 
um DEUS nos céus que REVELA os MISTÉRIOS. Ele mostrou ao rei Nabu-
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codonosor o que acontecerá nos ÚLTIMOS DIAS. ” Note que Daniel disse que 
Deus estava revelando algo que pertencia aos últimos dias.

Slide 16 Daniel revelou o sonho do rei.

Slide 17 No versículo 31, lemos: “Tu olhaste, ó rei, e DIANTE DE TI estava uma grande 
estátua: uma ESTÁTUA ENORME, IMPRESSIONANTE, e sua APARÊNCIA era 
TERRÍVEL.” Daniel então descreveu em detalhes a incrível cena da estátua gi-
gante que Nabucodonosor viu em seus sonhos. O rei imediatamente reconheceu 
o sonho esquecido.

Slide 18 Nos versos 32 e 33 diz: “A CABEÇA da estátua era feita de OURO PURO, o 
PEITO e o BRAÇO eram de PRATA,...

Slide 19 ...o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés 
eram em parte de ferro e em parte de barro.”

Slide 20 O rei fi cou realmente espantado. O cinismo de Nabucodonosor desapareceu. Ele 
agora ouviu atentamente enquanto Daniel lhe contou mais.

Slide 21 Ainda há mais na história.

Slide 22 Agora, o rei lembrou-se do sonho. Mais do que nunca quis saber o que o sonho 
signifi cava. No versículo 34, lemos: “Enquanto estavas observando, uma pe-
dra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de 
barro e os esmigalhou.”

Slide 23 Nos versículos 37 e 38, Daniel diz: “Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus 
te tem dado domínio, poder, força e glória;... TU ÉS A CABEÇA DE OURO.”O 
ouro era um símbolo apropriado da beleza e da riqueza do Império Babilônico.

Slide 24 A  capital estava disposta em um quadrado perfeito, com 96 km quadrados de 
muralhas. Seus altos palácios e torres emocionavam os viajantes que se aproxi-
mavam.

Slide 25 O rio Eufrates percorria a cidade, cercado de cada lado por portões brilhantes. 
Haviam parques encantadores, palácios reais e moradias magnífi cas,  os Jardins 
Suspensos, uma das sete maravilhas do mundo.
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Slide 26 Mas Deus disse (v.39): “Depois de ti surgirá um OUTRO reino, INFERIOR ao 
teu...” E, assim como Deus previu a Nabucodonosor neste maravilhoso sonho, o 
Império Babilônico fi nalmente caiu nas mãos do segundo poder mundial chamado 
Império Persa. O peito e os braços de prata representavam o reino da Medo-Pér-
sia. E como a prata é inferior ao ouro, então o Império Persa não era tão rico ou 
tão luxuoso quanto o Império Babilônico.

Slide 27 Quando os medos e os persas sitiaram Babilônia, os babilônios zombaram de-
les. Eles jogaram toneladas de comida sobre os muros da cidade para mostrar 
aos persas que poderiam suportar um cerco por qualquer período de tempo. No 
entanto, sob o comando de Ciro o Grande, os medos e os persas fi nalmente en-
traram na cidade e Babilônia caiu.

Slide 28 Na última parte do versículo 39, fala do terceiro reino: “... em seguida surgirá um 
TERCEIRO reino, reino de BRONZE, que GOVERNARÁ sobre toda a terra.”

Slide 29 Este terceiro reino de bronze simbolizava o Império Grego liderado por Alexandre 
o Grande na conquista do mundo. O exército de Alexandre, embora em menor 
número, logo conquistou os medos e os persas.

Slide 30 Em cinco anos, Alexandre conquistou vitórias. O historiador grego, Arian, diz: 
“Estou persuadido de que não havia nação, cidade, nem pessoas em que o 
seu nome dele não alcançou ... Parece-me ter sido uma mão divina presi-
dindo tanto o nascimento quanto as ações “. Biblioteca Histórica, Livro 17, 
Capítulo 12. Apenas sete anos depois, Alexandre morreu de febre do pantano.

Slide 31 O quarto reino universal é descrito no versículo 40: “Finalmente, haverá um 
QUARTO reino, FORTE como o FERRO, pois o ferro QUEBRA e DESTRÓI 
tudo; e assim como o ferro a tudo DESPEDAÇA, também ele DESTRUIRÁ 
e QUEBRARÁ todos os outros. ” Então o quarto reino, Roma, deveria ser tão 
forte quanto o ferro, simbolizado pelas pernas de ferro na imagem.

Slide 32 Roma começou a governar o mundo. Durante este império Jesus nasceu.

Slide 33 O famoso historiador, Edward Gibbon, diz: “As IMAGENS de ouro, ou de pra-
ta, ou de bronze, que podem servir para REPRESENTAR as NAÇÕES e 
seus reis, foram sucessivamente QUEBRADAS pela monarquia de ferro de 
ROMA”. A história do declínio e do outono do Império Romano, Vol. 3, p. 
634.



9

Slide 34 Esta monarquia de ferro de Roma sob os poderosos Césares, logo conquistou o 
mundo.

Slide 35 O curso da história chegou às pernas de ferro quando Jesus nasceu. Lemos em 
Lucas 2: 1: “Naqueles dias CÉSAR AUGUSTO publicou um decreto ordenan-
do o RECENSEAMENTO de todo o império romano.”

Slide 36 Esta foi a razão pela qual José e Maria foram para a cidade de Belém, onde Jesus 
nasceu.

Slide 37 Os romanos governaram o mundo com grande poder até que começaram a viver 
em luxo, embriaguez e licenciosidade. Em Daniel 2:41, lemos: “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 um pouco da força 
do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. ”

Slide 38 O Império Romano perdeu seu caráter e força, e foi dividido em dez regiões (rei-
nos) pelas invasões de tribos bárbaras do Norte.

Slide 39 Os pés e os dez dedos da imagem eram de ferro e barro, e Deus havia predito 
que os reinos simbolizados pelos dez dedos nunca estariam unidos. Lemos em 
Daniel 2:43: “Como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer 
dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas 
essa união não se fi rmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. ”

Slide 40 Carlos Magno foi o primeiro a tentar reunir as regiões do Império Romano. Com 
a idade de vinte e nove anos, enquanto ajoelhava-se em adoração na cidade de 
Roma no dia de Natal, no ano 800 A.D., o papa colocou em sua cabeça a coroa 
do Sacro Império Romano. A igreja o aprovou e desejou uma Europa unida. No 
entanto, quase meio século depois ele morreu derrotado. Ele não conseguiu fazer 
o ferro e o barro se unirem.

Slide 41 O próximo a tentar foi Carlos V e falhou. Ele governou de 1364 A.D. a 1380 A.D. e 
conseguiu estabelecer uma trégua na Guerra dos 100 Anos, superando a maioria 
de seus inimigos. Mas durante os últimos anos do seu reinado, as revoluções se 
multiplicaram e ele morreu com um homem derrotado.
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Slide 42 Luís XIV, um rei da França muito perspicaz, também tentou unir a Europa em 
um império, mas também fracassou. Ele governou de 1643 A.D. a 1715 A.D., um 
reinado muito longo e bem-sucedido. Ele era conhecido como o Grande Monarca. 
Ele conquistou vitórias diante dos holandeses até que estes abriram os diques, 
inundando sua própria cidade, fazendo Luis XIV recuar e fi car indefeso para con-
tinuar a campanha. Uma coisa tão pequena parou um grande monarca!

Slide 43 Napoleão foi outro governante que tentou e falhou. Ele chegou muito perto do 
sucesso. Aos 29 anos de idade, ele tomou o controle da França e começou a 
dar à Europa um governante. Ele era um homem baixinho, mas era chamado de 
“PEQUENO GIGANTE”. Ele era considerado um gênio militar. Seu exército varreu 
toda a Europa em ação militar sem paralelo durante 16 anos, e pareceu que nada 
seria capaz de detê-lo.

Slide 44 Parecia que nada iria parar Napoleão. No entanto, os elementos da natureza 
entraram em ação em Waterloo, e a artilharia de Napoleão fi cou toda encharcada 
pela chuva, então ele foi derrotado. Apenas uma coisa simples como a chuva 
derrotou o conquistador mais poderoso.

Slide 45 Depois de se tornar um prisioneiro Napoleão parece ter dito: “Eu queria formar 
um sistema europeu, um código europeu de leis e um tribunal de recursos: 
haveria apenas um povo em toda a Europa ... A Europa logo se tornaria uma 
nação”. Watchman, agosto de 1941. Ele deveria ter lido no livro de Daniel: “eles 
não se unirão um ao outro”.

Slide 46 Trinta anos depois, o Dr. Thomas Arnold, de Waterloo, disse: “Qual foi o prin-
cipal adversário desse tremendo poder? Por quem foi vencido,  resistido e 
derrubado? Por ninguém, e por nada, mas pela interposição direta e mani-
festa de Deus “. Palestras sobre História Moderna, Palestra 3. Ao longo dos 
séculos, a mão de Deus tem dirigido verdadeiramente os assuntos dos homens. 

Slide 47 O Dr. Arnold também faz esta declaração: “A libertação da Europa do domínio 
de Napoleão não foi efetuada nem pela Rússia, nem pela Alemanha, nem 
pela Inglaterra, mas pela mão de Deus”. Palestras sobre História Moderna, 
Palestra 3.

Slide 48 Deus diz: “eles não se unirão uns aos outros”. E Deus não permitiu que ne-
nhum ditador unisse essas nações na Europa com êxito. Em Daniel 2:21, diz: 
“Ele MUDA as épocas e as estações; DESTRONA reis e os ESTABELECE. Dá 
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SABEDORIA aos sábios e CONHECIMENTO aos que sabem discernir.”. 

Slide 49 Nos tempos modernos, tivemos outro homem que aspirava conquintar o mundo, 
e este era Kaiser Guilherme, da Alemanha. Ele se gabava de que constuiria uma 
ferrovia entre Berlim a Bagdá. Ele colocou a máquina militar alemã em marcha. 
Seus U-boats percorreram os mares. 

Slide 50 Na primeira batalha da Marne, as forças do Kaiser abriram caminho até os por-
tões da cidade de Paris. As armas Big Bertha estavam bombardeando a cidade. 
Os franceses empurraram cada homem e menino que tivesse tamanho para a 
frente para tentar deter a maré. O Marechal Foch, Comandante das Forças Alia-
das, percebeu que sua posição era critica.

Slide 51 Finalmente, em desespero, Foch fez tomou a famosa decisão, afi rmando o se-
guinte: “Minha esquerda está em retirada, minha direita é desmoralizada, 
mas eu vou atacar com o meu centro”. Providencialmente, essa era a coisa 
mais estratégica que ele poderia ter feito porque os alemães estavam desprepa-
rados para um contra-ataque, e logo eles estavam em plena retirada.

Slide 52 Pouco depois, o navio americano, o Lusitania, foi afundado por um U-boat alemão, 
levando os Estados Unidos da América à batalha. Quando os grandes exércitos 
americanos e todo armamento americano foram trazidos, o resultado da guerra 
logo foi decidido a seu favor. O mundo inteiro se alegrou, porque eles pensaram 
que esta seria a guerra que poria fi m a todas as guerras.

Slide 53 Mas Adolf Hitler, um austríaco, entrava em cena nesta altura. Ele repudiou o tra-
tado de Versalhes e  quase destruiu o mundo em seu esforço para unir a Euro-
pa. Seu exército mecanizado e sua poderosa força aérea logo pulverizavam os 
países desprotegidos que cercavam a Alemanha. Em pouco tempo Hitler tinha a 
Tchecoslováquia e Áustria em seu poder, depois a Polônia. Isso levou à guerra 
com os Aliados, e Hitler lançou um poderoso ataque relâmpago, conquistando os 
países escandinavos, a Bélgica e depois a França.

Slide 54 Paris não foi salva desta vez. Hitler visitou o túmulo de Napoleão e zombou dele, 
chamando-o de idiota. Ele se gabava de que ele teria sucesso onde Napoleão 
falhou. Os exércitos aliados foram levados para a costa. Na praia de Dunquerque, 
eles tentaram manter sua última posição. Hitler estava se vangloriando de que ele 
iria levá-los para o mar, ou bombardeá-los, extinguindo-os.
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Slide 55 Mais uma vez, os elementos da natureza salvaram o dia, assim como em Water-
loo. Um denso nevoeiro cobriu a praia. Todo barco disponível foi enviado do lado 
britânico do Canal e o Exército evacuado. O plano de Hitler e as armas não foram 
capazes de funcionar na névoa nebulosa. Winston Churchill fez um discurso 
memorável a respeito deste momento:

Slide 56 “Nós lutaremos de rua em rua e de casa em casa”. A único errada era que eles 
não tinham armas para lutar; mas, evidentemente, Hitler acreditou nele.

Slide 57 Hitler então enviou seu poderoso exército para a Rússia. Para espanto dos líderes 
alemães, eles encontraram resistência incrível na Rússia. O exército de Hitler foi 
dissipado, virando restos congelados na Rússia. Foi o inverno mais frio da Rússia 
em mais de 50 anos. Milhares de homens de Hitler congelaram até a morte.

Slide 58 Mais uma vez, os elementos da natureza foram responsáveis pela derrota. Uma 
coisa tão simples como fl ocos de neve ajudou a derrotar o exército de Hitler na 
Rússia. Adolph Hitler desafi ou Deus e agora ele estava colhendo uma tempesta-
de. Ele emitiu uma proclamação em março de 1941 da seguinte forma: “Para o 
meu povo: não precisamos de nada de Deus. Nós não pedimos nada, exceto 
que Ele nos deixe em paz ...”

Slide 59 Ele fez acordos com o líder italiano Mussolini e até com a igreja que se calou.

Slide 60 “Queremos lutar nossa guerra com nossas próprias armas sem Deus ”. O 
comunismo sem Deus, ou qualquer outro poder neste planeta, está condenado ao 
mesmo destino. Lembre-se, Deus ainda está no Seu trono!

Slide 61 Hitler conhecia as profecias de Daniel. Uma enfermeira que cuidou de Hitler em 
um momento de doença diz que ele teria lido o segundo capítulo de Daniel, e 
quando chegou na parte que dizia: “Eles não se unirão um ao outro”. Saltou da 
cama delirando, gritando a plenos pulmões: “EU VOU VENCER, EU VOU 
VENCER!” Se Hitler estivesse vivo hoje, ele poderia retornar ao túmulo de Napo-
leão, onde ele zombou e dizer: “Napoleão, mova-se”.

Slide 62 Então veio Pearl Harbor, uma tragédia terrível para a América. Foi uma facada 
nas costas por outro aspirante ao poderoso ditador mundial Hirohito. Ele persu-
adiu seu povo a acreditar que eram deuses. A marinha dos Estados Unidos foi 
pulverizada neste ataque furtivo. 
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Slide 63 Mais uma vez, a engenhosidade e o armamento americanos foram levadas para 
lutar pela liberdade e pela democracia. Milhares de tanques, aviões e armas fo-
ram deslocados no esforço por esta nação. Uma nova geração de jovens revelou 
sua capacidade de lutar pela liberdade. Os japoneses foram expulsos de ilha após 
ilha. Tóquio foi bombardeada por aviões. 

Slide 64 Hitler estava encurralado como um rato em Berlim, cercado por todos os lados 
pelos exércitos aliados. Então veio a explosão atômica em Hiroshima. Este é o 
lugar e a hora em que o fi m do mundo começou. A segunda bomba atômica foi 
deixada cair sobre Nagasaki, transformando-a em um monte de cinzas. Os japo-
neses se entregaram incondicionalmente. Adolf Hitler cometeu suicídio. As armas 
dos ditadores mundiais foram silenciadas novamente.

Slide 65 Certamente, todo o mundo esperava que foi a guerra que acabaria com as guer-
ras. Os homens estavam novamente sonhando com a paz eterna. Mas Leland 
Stowe diz: “Hiroshima foi” atomizada “em 6 de agosto de 1945. Com esse 
único ato, a natureza do mundo inteiro mudou ...

Slide 66 ...O que nós tínhamos desejado como um prelúdio para a paz de repente 
transformou-se um prefácio para uma super guerra; uma porta foi aberta à 
aniquilação global. ” While Time Remains, p. 10.

Slide 67 No entanto, apesar da bomba atômica, não demorou muito para que Stalin re-
velasse que ele tinha aspirações à dominação mundial. O comunismo iniciou o 
mesmo programa de conquista mundial. O comunismo dominou os países do 
Báltico, Polônia, Romênia, Albânia, Hungria, Bulgária, Checoslováquia, parte da 
Coréia e Indochina. Avançou a passos largos na Índia. E, por último, mas não 
menos importante, a China, uma poderosa fortaleza do comunismo. Mas Stalin 
morreu. Ele já perdeu todas as lembranças gloriosas e adoração devota que lhe 
foram dadas pelas multidões da Rússia.

Slide 68 Embora o cientista atômico Urey tenha dito: “Como cientista, eu digo que não ha-
verá outra guerra”, nós sabemos agora que isto está longe da realidade. A tensão 
está crescendo. A Batalha do Armagedon parece estar a caminho. H.G. Wells 
disse: “A Europa vai se transformar em um novo conjunto de terríveis com-
plicações e preparar um Armagedon ainda mais colossal.” A Palavra profética 
de Deus revela que esse confronto fi nal será entre os reis do Oriente e os reis do 
Ocidente. É uma pena que os homens não creem na Palavra de Deus. Eles não 
podem controlar o mundo através da guerra. 
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Slide 69 Deus diz que o antigo Império Romano ou a Europa Ocidental nunca mais podem 
estar juntos novamente. As sete poderosas palavras da escritura, “eles não se 
unirão um ao outro” previram qualquer tentativa de conquistar o mundo. Deus 
revelou a Daniel na profecia de Daniel 2 que, conquanto alguém desejasse ser 
um governante universal jamais poderia obter sucesso, e eventualmente, todas 
as nações acabariam por se submeter ao governo do Senhor Jesus Cristo

Slide 70 A profecia diz em Daniel 2:44: “Na época desses reis, o Deus dos céus esta-
belecerá um reino que jamais será destruído...

Slide 71 ... e que nunca será dominado por nenhum outro povo. 

Slide 72 Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para 
sempre. ” Daniel revelou que a grande rocha que transformou a estátua em pe-
daços representa Jesus Cristo, a Rocha Eterna.

Slide 73 Vivemos hoje os dedos da estátua da imagem profética. A história seguiu seu 
curso. O próximo drama glorioso será Cristo e Sua Vinda. A Bíblia anuncia que 
estamos vivendo no dia do retorno de nosso Senhor. Os homens estudiosos em 
todos os lugares estão convencidos de que o retorno de Cristo é iminente. Os 
homens tentaram unir as nações. Eles tentaram fazer a paz. Mas os homens in-
signifi cantes não conseguem resolver os problemas do nosso mundo. A vinda de 
Cristo é a resposta às nossas necessidades. Verdadeiramente, Ele está voltando, 
em breve. Você está pronto para a volta de Jesus?

Slide 74 Apelo e oração.
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#2
SINAIS QUE VOCÊ 

NÃO PODE IGNORAR

Slide 1 SINAIS QUE VOCÊ NÃO PODE IGNORAR

Slide 2 ENFRENTANDO O FUTURO SEM MEDO

Slide 3 ALCANCE A VIDA

Slide 4 Desnorteado! É assim que estamos. Nossa geração não sabe mais o caminho, 
perdeu o endereço. Nós não estamos mais conscientes do nosso destino!

Slide 5 Muitos de nós nos encontramos na mesma posição que o cão triste e solitário 
sentado em uma gaiola no carrinho de bagagem, em uma das grandes estações 
de frete de Londres. Um estranho que estava passando pelo atendente pergun-
tou, “O que há de errado com esse cachorro? Por que ele está tão abatido e com 
medo? “Deixe-me dizer-lhe”, ele confi denciou. “Veja você, esse cão mastigou seu 
rótulo de destino e agora não sabe de onde veio ou para ONDE ELE ESTÁ INDO”.

Slide 6 Nossa civilização é assim. Os especialistas estão gritando que estamos conde-
nados, não amanhã, mas no tempo dessa geração. Os últimos raios de um sol 
que já se puseram dão lugar à escuridão da noite. De todos os setores de nossas 
vidas - secular, religiosa, familiar, social emitem um sinal de alerta assustador.

Slide 7 A ameaça nuclear. Superpopulação. A ameaça de fome. Desobediência e desor-
dem civil. A crise familiar e sexual. ...

Slide 8 Desastres. Terremotos. Inundações. Furacões. Doença. A riqueza excessiva. A 
miséria. ..
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Slide 9 ... racismo. Vivemos em um mundo velho e cinzento.

Slide 10 A vida nunca pareceu tão sombria para uma geração de jovens, nem para os adul-
tos ou idosos. Nós estamos na sombra de uma dúzia de problemas gigantescos 
que, se não forem controlados, poderão resultar em suicídio mundial. “Todos os 
valores estão abalados; todas as normas estão quebradas. A anarquia mental, 
moral, estética e social reina “, afi rmou um sociólogo de Harvard.

Slide 11 Na escuridão, nós nos sentimos tão inseguros quanto o menino cuja mãe o co-
locou na cama e desligou a luz. Seus sentimentos naquele momento podem ex-
pressar nossos sentimentos também.  Ele perguntaou ansiosamente. “Você não 
vai me deixar sozinho no escuro, vai?”  “Deus está aqui com você o tempo todo”, 
respondeu a mãe. “Sim, eu sei que Deus está aqui - mas ... eu quero alguém com 
um rosto”.

Slide 12 Deus compreendeu a nossa necessidade de provas tangíveis, palpáveis. É por 
isso que Ele enviou Jesus Cristo, Seu único Filho na forma humana. Ele é a 
resposta universal para a humanidade. Ele veio revelar o Pai. Em Jesus Cristo 
podemos ver todo o Deus que precisamos conhecer. Existe uma saída para o 
dilema humano. Cristo é a resposta. Ele diz: João 14: 6: “Eu sou o CAMINHO, a 
VERDADE e a VIDA. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Mim.”

Slide 13 Somente em Cristo e Seu evangelho existe vida e esperança para nossa geração 
condenada. João 1:4: “Nele estava a VIDA, e esta era a LUZ dos homens. ” 
Um editor de jornal, convertido, foi questionado por um conhecido: Qual são as 
notícias de hoje? Com a mente e o coração transbordando com a mensagem 
do evangelho ele escreveu um título dramático para a notícia: “VIDA ETERNA 
AGORA”. Sim, Cristo é o único líder com um programa de vida e luz na hora mais 
sombria e perigosa de nossa civilização. Então, ALCANCE A VIDA!

Slide 14 Quase dois mil anos se passaram desde que Deus introduziu essa nova infusão 
de vida em nosso mundo na pessoa de Seu Filho. Mas a mensagem de Jesus é 
tão moderna hoje quanto será amanhã. Quase dois mil anos se passaram desde 
Seu nascimento. Cristo não é propriedade exclusiva do ontem. Jesus não veio 
muito cedo; os homens o ignoraram por muito tempo. Ele é o Cristo universal. Ele 
pertence a todas as pessoas e a todas as gerações - o passado, o presente e o 
futuro.

Slide 15 Jesus olhou para a frente e viu a crise da nossa geração tão claramente quanto 



17

olhou para trás e lê a história das crises passadas. No centro de um de seus 
maiores sermões -um esboço profético, que vai desde seus dias até o fi m dos 
tempos- Ele disse que as coisas seriam exatamente as mesmas como você e 
eu as vemos hoje. A vida não parou com os dias de Noé quando Deus se sentiu 
obrigado a intervir e fazer algo drástico.

Slide 16 Jesus explicou isto desta maneira Mateus 24: 37-39: Como foi nos dias de Noé, 
assim também será na VINDA do FILHO DO HOMEM. Pois nos dias anteriores 
ao dilúvio, o povo vivia COMENDO e BEBENDO, CASANDO-SE e dando-se em 
CASAMENTO, até o dia em que Noé entrou na arca

Slide 17 ...e eles NADA perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acon-
tecerá na VINDA do FILHO DO HOMEM.”

Slide 18 Sim, a vinda do Filho do Homem é o clímax da atual era do evangelho. Temos 
claros indícios de que estamos vivendo agora a crise que Jesus disse que seria 
semelhante ao dias de Noé, os dias que precederiam Seu retorno.

Slide 19 Você pode estar se perguntando: E como foram as coisas nos dias do dilúvio? 
Que circunstâncias existiram que levaram a uma intervenção divina tão drástica? 
As respostas a essas questões são de vital importância, pois nossos dias serão 
como os dias de Noé. O quadro da revelação do tempo de Noé foi cuidadosamen-
te preservado pelas Escrituras.

Slide 20 1. A EXPLOSÃO POPULACIONAL

Slide 21 A primeira característica que observamos é a EXPLOSÃO DE POPULAÇÃO. 
Gênesis 6: 1: “Quando os homens começaram a se multiplicar na face da 
terra...”. Algumas pessoas gostam de pensar que o mundo de Noé também teve 
um problema populacional. Os homens estavam se multiplicando rapidamente 
na terra. Uma autoridade neste assunto, Alfred M. Rehwinkel, em seu livro “The 
Flood”, (O DILÚVIO) declara que é razoável supor que a população do dia de Noé 
tenha sido pelo menos igual à população do mundo de hoje.

Slide 22 Houve tempo sufi ciente para esse aumento da população, e as condições foram 
favoráveis ao crescimento populacional. Não há dúvida de que as taxas demográ-
fi cas (populacionais) dessa nossa geração moderna, como a de Noé, alcançaram 
o nível de perigo.
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Slide 23 Um homem simplifi cou nosso dilema moderno de ter muita gente e pouca comida 
comparando com uma competição entre a cegonha e o arado. O futuro parece 
mais e mais sombrio. Se não encontrarmos uma solução, o problema irá se trans-
formar em uma fome geral. O século 20 começou com 1,6 bilhão de pessoas na 
Terra. Agora temos 7 bilhões. Alimentá-los a todos, tornou-se um trabalho mais 
difícil do que levar o homem para a lua e trazê-los de volta.

Slide 24 Daqui a duzentos anos, e esse não é um período muito longo de vida, haverá cer-
ca de 50 bilhões de habitantes. Pessoas, governos e as Nações Unidas ainda não 
são alertados sobre a magnitude do perigo. “Mas, como foram nos dias de Noé, 
assim será a vinda do Filho do Homem.” Os homens começaram a se multiplicar 
na face da terra!

Slide 25 2. CRISE SOCIAL

Slide 26 A segunda característica que ressaltamos é a CRISE SOCIAL. Gênesis 6:2“Os 
fi lhos de Deus viram que as fi lhas dos homens eram bonitas e escolheram para 
si aquelas que lhes agradaram.” Esses fi lhos de Deus que eram os fi lhos de Sete 
se casaram com as “fi lhas dos homens” que eram as pessoas dos povos Canani-
tas (descendentes de Caim). Devido a esses casamentos mistos entre santos  e 
ímpios, a raça humana se degenerou e os problemas familiares tornaram-se cada 
vez mais perturbadores.

Slide 27 Jesus resumiu o problema nas palavras “casar e dar-se em casamento”. Embora 
possamos dar poucos detalhes sobre a natureza do sistema social dos dias de 
Noé ou os fatos que levaram à destruição de quase toda humanidade, é bastante 
claro que, a forma como o lar, a família e sexualidade eram conduzidos tornou-se 
grande parte do problema do mundo antidiluviano. Jesus disse que seria assim 
também no fi m dos tempos. E assim é!

Slide 28 Que horas são? Alguém perguntou em um famoso no bar noturno muito frequen-
tado. “Hora de Sexo”, respondeu a atendente. “Aqui é sempre hora de sexo.” 
Para alguns, a imoralidade parece ser um vírus temido, responsável por aniquilar 
civilizações inteiras.

Slide 29 A imoralidade tornou um caos para o mundo antediluviano. Ela também está des-
truindo a fé de milhões de pessoas e o futuro das nações em nossos dias; e é uma 
parte vital da crise no fi nal da nossa história mundial. Algo no ar tem anestesiado 
o nervo do autocontrole, pervertendo os limites, descontrolando e desiquilibrando 
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os homens até em suas funções vitais. Nós nos tornamos a geração do “vale 
tudo“. Infelizmente, o problema parece nos entorpecer e nos deixar em estado de 
choque. Nós ainda não nos abalamos. Alguns podem até rir e zombar....

Slide 30 Expostos como estamos à pornografi a, obscenidade, homossexualidade, incesto, 
amor livre, etc., podemos facilmente deixar de reconhecer o perigo. Não há dúvi-
da, é um sinal dos tempos. É como estar em um manicômio administrado pelos 
loucos. Como nos dias de Noé, a unidade familiar na sociedade ocidental tem sido 
abalada severamente. 

Slide 31 A pesada jornada dupla das mulheres, a inversão de papéis sexuais, a prosti-
tuição, o adultério, a pornografi a, o aborto, enfraqueceram a estrutura familiar 
tradicional. O resultado é que, quanto mais as pessoas se casam, menos desfru-
tam deste laço. Os divórcios passam a ser considerados parte do processo, ou 
uma experiência de amadurecimento. Junto com as novas liberdades sexuais, a 
década produziu um aumento alarmante de doenças venéreas e fi lhos fora do 
casamento. ”Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do 
homem.” Isto é parte de a escrita na parede de nossa civilização condenada. Eles 
casavam e davam-se em casamento...

Slide 32 3. GRANDE MALDADE

Slide 33 Outra característica revelada é a GRANDE MALDADE. Gênesis 6:5: “O Senhor 
viu que a PERVERSIDADE do homem tinha AUMENTADO na terra e que toda a 
inclinação dos PENSAMENTOS do seu CORAÇÃO era sempre e somente para o 
MAL.”

Slide 34 O crime e a imoralidade que corroeram a alma do mundo antediluviano levando 
milhões para destruição, são os mesmo nos dias de hoje. Crimes raciais, assas-
sínos em massa, atiradores assassinado pessoas inocentes, o terror nas ruas, 
todos são os sinais de uma sociedade profundamente perturbada.

Slide 35 Diariamente temos uma enxurrada de violência que fez do crime e da aplicação 
da lei, uma questão política. Decisões judiciais parecem dar aos criminosos re-
galias. Existem exemplos revoltantes de apatia e falta de preocupação com os 
outros, colocando os inocentes em perigo nas mãos de criminosos e assassinos. 
Os especialistas chama isso de tobogã moral

Slide 36 Cristo é a resposta para nossos problemas de crime e imoralidade. Mais uma vez 
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os fatos comprovam o paralelo que Jesus fez dos últimos dias com os dias de 
Noé. O tempo do fi m! …

Slide 37 “Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem.”

Slide 38 “...a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação 
dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal.”

Slide 39 4. CORRUPÇÃO E POLUIÇÃO

Slide 40 Outra característica que podemos ver é a corrupção e a poluição e estas parecem 
estar bem enfatizada. Gênesis 6:11 “Ora, a TERRA estava CORROMPIDA aos 
olhos de Deus e cheia de VIOLÊNCIA.” O homem conseguiu produzir não só 
sua própria corrupção moral, mas também a poluição do ambiente dado por Deus. 
Adão foi colocado em um jardim, em um mundo novo para viver e mantê-lo.

Slide 41 O planeta Terra está doente, muito doente. Os sintomas desta doença estão por 
toda parte – no ar, na água, nos alimentos. Alguns cientistas afi rmam que essa 
‘doença’ já pode ter ido muito longe. Antes da nossa era de tecnologia avançada, 
a terra parecia aberta para absorver os insultos do homem, mas o homem do 
último século adquiriu uma capacidade adicional para adulterar o seu ambiente e 
destruí-lo.

Slide 42 Voltemos a 1968.  Os tripulantes da Apollo 8 fi zeram uma observação interes-
sante sobre a sua missão de ida e volta à lua, naquele dezembro de 1968. Eles 
perceberam que era fácil identifi car Los Angeles a centenas de quilômetros para 
fora, no espaço. Eles a localizaram observando o grande cobertor de fumaça 
pairando sobre a metrópole do sul da Califórnia. (Nova York era fácil de localizar).

Slide 43 Em uma escola de Los Angeles, na área do parque infantil há uma placa que diz: 
“ATENÇÃO! Não façam exercícios pesados nem respirem profundamente durante 
condições de atmosfera pesada.” Em Tóquio, no Japão, as crianças em idade es-
colar, por vezes, têm de usar máscaras em dias em que o ar está mais poluído. A 
polícia de trânsito de Tóquio tem períodos de “pausas para tomar oxigênio“, para 
evitar serem intoxicados pelos gases nocivos dos canos de escape dos carros.

Slide 44 O pensamento de que a poluição provocada pelo homem em seu meio ambiente, 
a atmosfera e a água (incluindo os oceanos), assusta os cientistas e estes alertam 
para a possível morte do nosso planeta. Eles perguntam: “Será esta última déca-
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da do homem? ”  Houve mais debates sobre lixo nos últimos anos do que em toda 
a história. Porém o lixo e a poluição em geral continuam avançando. 

Slide 45 Aqueles que conhecem a Palavra de Deus estão convencidos de que é chegado 
o momento quando Aquele que fez o mundo vai cobrar de seus mordomos a 
maneira como eles têm tratado o meio ambiente...

Slide 46 Mat. 24:37 – “Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do 
Filho do homem.” 

 Gen. 6:5 – “…toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sem-
pre e somente para o mal.”

Slide 47 5. CRIME E VIOLÊNCIA

Slide 48 Mas ainda há outras características. CRIME E VIOLÊNCIA crescem assustadora-
mente e chamam a atenção...

Slide 49 … Genesis 6:11: “e a terra estava cheia de violência.” Trilhões de dólares são 
gastos em armamentos e militares por vários países a cada ano. Em alguns casos 
isso representa um décimo de toda a renda nacional. É o sufi ciente para alimentar 
e vestir todos na terra durante um ano ou mais, ou a fornecer abrigo para mais de 
um terço da humanidade.

Slide 50 Mais de 90 milhões de pessoas morreram nas grandes guerras no século passa-
do. Mais de metade destas mortes foram o resultado de um só confl ito, a Segunda 
Guerra Mundial. Sem mencionar a Coréia, Vietnã, África, o Golfo, etc. É quase 
impossível enumerar a lista completa de todas as guerras, rebeliões e confl itos no 
mundo durante os últimos 25 anos.

Slide 51 Mas o desperdício da vida humana não se limita ao campo de batalha. Pode-
ríamos acrescentar às estatísticas já citadas, as taxas de homicídio e suicídio, 
símbolos de ódio e desespero dentro da alma humana. Você sabia que a cada 
dois minutos alguém nos Estados Unidos tenta suicídio? A Organização Mundial 
de Saúde estima que cerca de 1.000 pessoas cometem suicídio no mundo a cada 
dia. Estamos em um ponto em que os suicídios superam os homicídios!

Slide 52 No Brasil são assassinadas mais de 60 mil pessoas a cada ano (o que corres-
ponde a 12% do total de homicídios no mundo), 135 casos de estupros por dia e 
12 mulheres assassinadas diariamente. Os casos de roubo e latrocínio, roubo se-
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guido de morte aumentaram 20% no último ano. É como se uma bomba atômica 
igual a que atingiu Hiroshima caísse sobre o Brasil todos os anos!

Slide 53 Esta falta de respeito generalizada pelo precioso dom da vida é outro paralelo 
com os dias de Noé. Mat. 24:37; Gênesis 6:5 “Como FOI nos dias de Noé, 
assim também SERÁ na vinda do Filho do homem“  “... toda a inclinação 
dos pensamentos do seu coração era SEMPRE e SOMENTE para o mal.” 
Certamente podemos esperar que o Autor da vida vai voltar e vai comandar o ato 
fi nal com Sua volta, assim como Ele fez nos dias de Noé.]

Slide 54 6. MATERIALISMO, SECULARISMO E ORGIA

Slide 55 O secularismo, o materialismo e a orgia são as últimas características que 
indicam os sinais do tempo do fi m. Lucas 17: 26-30 diz: “Assim como foi 
nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do homem. O povo vivia 
comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em 
que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos.

Slide 56 “Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e be-
bendo, comprando e vendendo, plantando e construindo...

Slide 57 ... mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e 
os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do 
homem for revelado.”

Slide 58 Você se lembra desta história? Que lição para nós hoje. Jesus nos advertiu sobre 
o mesmo perigo.

Slide 59 As atividades listadas nos versos que lemos são muito normais, corriqueiras hoje. 
Um homem deve comer, e ele não iria viver muito tempo sem beber. O casamento 
foi ordenado por Deus e a Palavra de Deus diz que isso é nobre. Além disso, com-
prar, vender, plantar e construir são atividades dignas, se forem realizadas com 
bons propósitos. Mas devemos lembrar que não foram essas coisas que levaram 
à desintegração do caráter e da sociedade, mas as coisas que negligenciaram 
fazer. Seu tempo foi totalmente ocupado com os negócios e o prazer da vida, 
fi cando sem tempo para as coisas do Espírito. Eles falharam porque não incluírem 
Deus em sua agenda diária.

Slide 60 Esta falta de poder espiritual levou a raça humana, nos dias de Noé a se cor-
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romper mediante a aceitação de apetites e paixões pervertidas. Festas, orgias, e 
embriaguez eram a ordem do dia. Homens tratavam seus corpos, não como um 
bem precioso dado a eles por Deus, mas como algo a ser explorado buscando 
prazer e emoções. Isso parece familiar nos dias de hoje?

Slide 61 Jesus disse, Mateus 24:37  “Como foi nos dias de Noé, assim também será 
na vinda do Filho do homem.” O materialismo que endurece a sociedade mo-
derna não é apenas a base para os problemas pelos quais estamos sendo ator-
mentados, é a evidência mais segura de que estamos no tempo em que o Filho 
do Homem está prestes a ser revelado.

Slide 62 7. UMA MENSAGEM DE AVISO

Slide 63 Gênesis 6:3. “Então disse o Senhor: “Então disse o Senhor: “por causa da 
perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre; 
e ele só viverá cento e vinte anos”. Esta é uma característica da atitude de 
Deus em todos os momentos de crise que a humanidade já passou. Deus estabe-
leceu limites defi nitivos para a crescente onda de violência, injustiça e impiedade.

Slide 64 Não sabemos o número exato de anos, mas pode ter a certeza de que, também 
nos nossos dias, há um limite para além do qual o paciente amor de Deus não vai 
esperar para que os homens voltem para ele.

Slide 65 Mas durante este período de 120 anos antes do dilúvio, Deus enviou por inter-
médio de Seu servo Noé, um “pregador da justiça”, uma mensagem de aviso e 
preparação. A arca foi construída para proporcionar segurança durante a tempes-
tade.

Slide 66 A geração rebelde foi advertida com a mensagem divina para buscar a vida! Esta 
é a mesma mensagem para nossos dias. Mateus 24:14 “E este evangelho do 
reino será pregado em todo o mundo …

Slide 67 Jesus viu os nossos dias em Lucas 21:26. Em nossos dias  “Os homens des-
maiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo; e os 
poderes celestes serão abalados.” Esse não é apenas o medo das pessoas su-
persticiosas. Os cientistas, os pensadores, os estadistas do mundo têm medo de 
um futuro desconhecido,  ameaçador. Existe medo da poluição; medo do excesso 
de população; medo das drogas; medo de desmoronar nossos padrões morais; 
da violência; medo de guerra, da destruição.
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Slide 68 SE HOUVER QUALQUER ESPERANÇA DE LIVRAMENTO PARA O NOSSO 
MUNDO, A LIBERTAÇÃO VIRÁ DO ALTO.

Slide 69 Um dia um caçador de boné vermelho foi perseguir veados em uma encosta da 
fl oresta. De repente, um fogo começou a subir a colina. Ele chegou mais e mais 
próximo. O caçador recuou tanto quanto ele podia, mas no topo da colina, ele 
encontrou-se à beira de um precipício… 600 metros de altura.

Slide 70 Com o precipício à frente e o fogo atrás, o que ele podia fazer? Pular signifi cava 
morte certa. Voltar seria muito pior, ele seria queimado vivo.

Slide 71 Mas nessa situação extrema veio uma ajuda inesperada. Alguém avistou o ho-
mem e um helicóptero apareceu no exato momento, e a máquina pairou sobre a 
cabeça do homem aparentemente condenado. 

Slide 72 Uma corda foi baixada e o caçador alcançou a vida! As mãos fortes de cima se 
estenderam para apertar as dele e ele foi salvo.

Slide 73 Nossa única libertação virá do alto. Jesus prometeu, 

Slide 74 João 14:3 “... voltarei e os levarei para Mim.” Alcançar o alto signifi ca agarrar 
a mão estendida de Jesus, nosso Redentor, e permitir-lhe nos preparar para o 
grande dia de Sua vinda. O Autor da vida entrou em cena e tomou conta do ato 
fi nal nos dias de Noé, e podemos esperar que ele fará exatamente o mesmo em 
nossa geração.

Slide 75 Quando Jesus Cristo veio à terra a primeira vez, cada mão que se ergueu sincera-
mente para alcançar a vida foi salva. Houve milagres de cura física, mas o maior 
de todos os milagres estava na cura da alma, libertação do jugo do pecado.

Slide 76 Quando Jesus andou entre os homens, a fama do pregador-curador espalhou-se 
rapidamente, e as multidões vieram até Ele. Sem dúvida, muitos vieram por curio-
sidade, esperando para ver em primeira mão a prova de seu poder sobrenatural. 
Mas outros vieram impulsionado por um sentimento de necessidade pessoal. In-
variavelmente, estes foram abençoados, curados, satisfeitos e preenchidos com 
alegria. Marcos no capítulo 5, versículos 26-34 relata a experiência de uma 
mulher carente que se juntara à multidão cheia de esperança e com uma grande 
necessidade! Por doze anos “Ela padecera muito sob o cuidado de vários 
médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava.”
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Slide 77 Sua situação simboliza muitos de nós como nos encontramos hoje! Nunca na his-
tória da humanidade tem sido gasto tanto com médicos, psicólogos e psiquiatras, 
para encontrar a paz de espírito, felicidade, e uma solução para os problemas que 
ameaçam a nossa própria existência, mas com tão poucos resultados. Mas Cristo 
foi a resposta para cada necessidade daquela mulher! Ele é a resposta ainda 
hoje. A mulher estava determinada a estender a mão, com fé, para alcançar a 
vida. Estava longe de ser fácil chegar perto de Jesus. Mesmo quando Ele estava 
andando através de sua aldeia parecia completamente impossível ter um encon-
tro pessoal e próximo. Com multidões acotovelando uns aos outros para estar 
perto dEle e vÊ-lo, só com grande difi culdade que ela conseguiu chegar perto o 
sufi ciente para alcançar e tocar a orla do Seu manto.

Slide 78 Imediatamente o poder de cura fl uiu. Ela sabia que seu corpo havia sido curado 
desta praga no momento do contato. E Jesus sabia também! “Quem tocou nos 
meus vestidos?” Ele perguntou. “Qualquer pessoas nesta multidão podeira ter 
feito isso”, afi rmaram os discípulos. “Como você pode perguntar e como podemos 
dizer que você tocou em circunstâncias como estas?” Mas Jesus estava falando 
de um tipo diferente de toque. Ele sente e responde ao toque de fé!

Slide 79 Podemos tocar Cristo na história, na arte, na literatura, na fi losofi a, e em muitas 
outras maneiras e ainda não sermos salvos. É o toque da fé que cura. Ninguém 
que tenha estendido a mão com fé para a vida, deixou de  encontrar uma mão 
forte esperando na escuridão para o segurar. “Então ele lhe disse: “Filha, a sua 
fé a curou! Vá em paz e fi que livre do seu sofrimento”. Marcos 5:34

Slide 80 Cada um de nós tem uma necessidade -uma grande necessidade, mas graças a 
Deus há uma resposta: Cristo. É tempo de estender a mão e tocar a orla de Suas 
vestes para que não pereçamos vítimas de nossas próprias atitudes. Como o céu 
vê o nosso atual estado? E o que nosso Deus diria?  Qual idioma Ele empregaria 
para despertar nossa consciência para um senso de nossa trágica necessidade? 
Podemos muito bem encontrar a resposta lendo a acusação de Deus para Seu 
próprio povo, Israel, em um período comparável de descuido individual e aposta-
sia nacional

Slide 81 …Há apenas Um que irá atender a nossa necessidade, mas Ele é tudo o que 
precisamos.

Slide 82 Anos atrás, antes do tratamento de Pasteur da Raiva estar disponível, um cão 
louco em uma comunidade remota mordeu um rapaz e uma moça. Para obter 
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tratamento, seria necessária uma longa viagem a uma cidade distante. O dono do 
cachorro ofereceu às duas vítimas a viagem à cidade para tratamento com todas 
as despesas pagas, ou uma quantia fi xa de quinhentos dólares cada um. A jovem 
decidiu buscar tratamento. Ela queria ter certeza da cura. Mas o jovem pensando 
em tudo o que poderia fazer com o dinheiro, escolheu os $ 500. 

Slide 83 Para a Raiva, existe um único remédio. E para ser efi caz, ele deve ser administra-
do antes que os sintomas ocorram. O período entre uma mordida infecciosa e a 
aparência dos sintomas pode variar de duas semanas a quatro meses ou mesmo 
mais, portanto a segurança requer a administração do medicamento sem demora. 
Imagine o desespero do jovem quando depois de duas semanas ele começou a 
ter difi culdade em engolir. Esse seria o início da raiva? ...

Slide 84 ... Então vieram espasmos musculares e paralisia - os sintomas certos da doença. 
Nada poderia ser feito agora, ele jogou e perdeu. Finalmente, uma morte horrível.

Slide 85 Você pergunta. Por que um homem perderia uma chance assim? E pergunto: Por 
que o homem brincaria com a morte hoje? Por que tentar remédios curiosos para 
curar a doença da alma, quando na melhor das hipóteses, eles só podem aliviar 
os sintomas? Alguém maior que Pasteur está aqui hoje. Por que não lhe dar uma 
chance com seu problema de pecado? Por que não colocar o seu caso comple-
tamente nas Suas mãos? Ele é o grande médico. O Filho de Deus nunca perdeu 
um único caso. Que oportunidade. Que promessa. Nosso Deus está esperando 
apenas uma coisa - o consentimento do paciente. Por que esperar até você pio-
rar? Há um médico na casa esta noite. Ele é o melhor médico de todos - o Grande 
Médico. Por que não o consultar hoje? Por que não levá-lo agora? Por que não 
ALCANCAR A VIDA?

Slide 86 Apelo e oração
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#3
A PROFECIA INCOMPREENDIDA

Slide 1 A PROFECIA INCOMPREENDIDA

Slide 2 A DIFERENÇA ENTRE O CERTO E O ERRADO

Slide 3 MILHÕES PERDIDOS POR CAUSA DE UMA PROFECIA INCOMPREENDIDA

Slide 4 A rejeição das profecias do Velho Testamento sobre a morte de Jesus irá encher 
as portas do inferno. Milhões de cristãos estão cometendo este grave erro.

Slide 5 Há vários anos atrás, um advogado de Nova Iorque afi rmou que ele se tornaria 
um cristão se alguém pudesse lhe provar que Jesus Cristo havia ressuscitado dos 
mortos. Um amigo que era pastor disse, “Eu posso dar a você a prova conclusiva 
deste fato”, e, mais tarde, apresentou-lhe um manuscrito contendo argumentos 
convincentes sobre o assunto.

Slide 6 Uma semana depois, quando o advogado devolveu o manuscrito, ele afi rmou: 
“Devo dizer que acredito agora, além de toda dúvida, a partir da evidência histó-
rica de testemunhas fi éis, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos”. Mas, então, 
ele acrescentou: “Mas eu não sou mais cristão agora, do que quando recebi as 
provas que você me deu há uma semana.” Falando em um tom ainda mais baixo, 
ele disse: “Eu descobri que meu maior problema não é com a minha cabeça, mas 
com meu coração.”

Slide 7 Este fato básico da natureza humana foi declarado enfaticamente por Deus atra-
vés de Jeremias há muito tempo, Jeremias 17: 9: “O coração é mais enganoso 
que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de com-
preendê-lo? “ Mas esta é uma realidade que todos precisam descobrir por si 
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mesmos.

Slide 8 ILUSTRAÇÃO: Precisamos ser como o homem que cruzou a pé o Vale dos Ho-
mens Mortos nas Ilhas do Mar do Sul. Quando ele alcançou um refúgio no outro 
lado, ele se virou para olhar para trás. Era uma coisa incrível para ele notar o quão 
torto seu caminho na areia tinha sido. Sua intenção era andar em linha reta. Na 
verdade, ele tinha certeza de que ele andava em linha reta. A natureza humana é 
assim. Ao avançar, ele exclamou introspectivamente: “Essa é a história da minha 
vida. Cada pegada que dei foi um caminho torto “.

Slide 9 Poucas horas depois, no entanto, quando ele voltou a olhar novamente para as 
marcas deixadas na areia, nenhuma marca permaneceu. Toda pegada desapa-
receu! A maré subiu e depois recuou sem deixar sinal do caminho torto. Isto é 
exatamente o que Jesus Cristo faz para o nosso infeliz passado se estivermos 
dispostos a deixá-Lo agir. 

Slide 10 Sua promessa é, Isaías 44:22: “Como se fossem uma nuvem, varri para longe 
suas ofensas; como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte 
para mim, pois eu o resgatei. “ (NVI) Seu precioso sangue derramado na cruz 
do Calvário, como uma maré tranquila, lava toda mancha do pecado em nossas 
vidas.

Slide 11 Isto é realizado por dois elementos simples e ainda, muito profundos que estão 
em Efésios 2:8: “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não 
vem de vós; é dom de Deus.” Dois elementos - a graça e a fé são mencionadas 
aqui como fundamentais para a salvação. A graça é geralmente defi nida como 
“favor imerecido” ou podemos dizer,

Slide 12 “Amor em ação”. É óbvio que, se merecido, não seria mais um favor, mas uma 
recompensa de pagamento. No entanto, a graça e a salvação de Deus em si é um 
presente. O pecado paga um salário, mas não há pagamento para fazer o que é 
certo. O inferno rouba, a Terra vende, o diabo paga salários, mas o céu só dá!

Slide 13 ILUSTRAÇÃO: Um orgulhoso francês fez algo errado e caiu no desagrado da 
rainha Elizabeth I da Inglaterra. A rainha, no entanto, decidiu que perdoaria o ofen-
sor. Ela o convocou para estar em sua presença. Rapidamente ela declarou sua 
intenção de mostrar graça com a condição de que o ofensor se comprometesse a 
consertar seus erros e fazer o que é certo. “Isso não seria graça, Majestade”, res-
pondeu o ofensor, “isto seria uma recompensa, mas certamente não uma graça!” 
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“Então eu te perdoo livre e incondicionalmente”, disse a rainha. Pouco a pouco, o 
ofensor sorriu graciosamente e disse: “Sua Majestade, essa é a graça da rainha, 
e eu agradeço por isso.” Graça sempre fl ui para baixo, do maior para o menor. 
É parte de Deus na salvação do homem.

Slide 14 A fé, por outro lado, sempre alcança o que vem de cima. Do menor para o 
maior, e essa é a parte do homem na salvação. A fé, às veze, é equiparada à 
crença, e, de fato, as duas palavras, fé e crença são traduzidas da mesma palavra 
grega original no Novo Testamento. Portanto, a fé cristã não signifi ca somente 
acreditar em várias coisas! Signifi ca essencialmente na disposição individual da 
mente e coração em relação a Jesus Cristo. A fé não apenas acredita em algo, ou 
acredita em tudo ou em qualquer coisa, acredita em uma pessoa, e essa Pessoa 
é Cristo. A fé também é compromisso.

Slide 15 Leighton Ford disse: “A crença não é fé sem evidência, mas compromisso 
sem reserva. A crença envolve o intelecto. O desejo envolve as emoções. O 
compromisso envolve a vontade. ”

Slide 16 Assim, todo o homem está envolvido em um ato de fé. Fé é na verdade, o que 
sabemos, como sentimos e o que fazemos sobre Jesus Cristo. 

Slide 17 “Assim, a fé se torna ação e a ação é fé como compromisso.” Billy Graham, 
World Afl ame, p. 153. Quando a graça divina alcança o homem através da 
fé em Jesus Cristo, e por meio de Cristo o homem alcança Deus, então o dom 
da salvação é nosso! A graça então traz a justifi cação, o perdão e a remissão de 
todos os pecados do passado. Mas é muito importante lembrar que a graça não é 
permissão para o pecado no futuro! A remissão e a permissão estão tão distantes 
quanto os polo sul do polo norte. Eles são como leste e oeste estendidos até o in-
fi nito. Mas o problema de hoje é que as  igrejas cristãs parecem criar uma barreira 
em relação a graça de Deus e Sua lei. Isso não deveria ser assim, mas acontece!

Slide 18 ILUSTRAÇÃO: Imaginemos que estamos em um local agitado em plena luz do 
dia, no centro de uma grande cidade, onde a violência civil explodiu. Um tiro de 
pistola ressoa e percebemos um sopro de fumaça quando um homem geme e cai 
na calçada. O assassino, ainda segurando sua arma, não faz nenhuma tentativa 
de escapar e ele ainda está lá quando a polícia chega. Sua confi ança é surpreen-
dente. Enquanto eles se movem para prendê-lo, ele diz: “Você não pode me tocar, 
estou debaixo da graça!”
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Slide 19 E de um bolso ele tira seu perdão, um papel escrito com suas próprias palavras, 
“Libertado pela graça” “Você vê, ofi cial, eu não sou obrigado pela lei agora, estou 
debaixo da graça!” Então você pode imaginar o ofi cial dizendo: “Não, senhor! 
Você não está sob a graça, você é uma perfeita desgraça, venha comigo! “

Slide 20 Quem poderia ser tão tolo? Isto não poderia acontecer. E, no entanto, a verdade é 
mais estranha do que a fi cção. Há alguns crentes que afi rmam ser os mais infor-
mados e maduros dos cristãos e usam esse argumento para cobrir a transgressão 
da lei de Deus. E eles estão preparados para até mesmo citar as Escrituras para 
apoiar a sua visão, mas essa visão não vale a pena apoiar, pois torna a graça em 
desgraça!

Slide 21 Aqui está o erro fatal que enviará milhões para destruição. Ou seja, vivem deli-
beradamente pecando, enquanto afi rmam estar debaixo da graça. A Bíblia diz: 
Romanos 6:14: “Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não es-
tais debaixo da lei, mas debaixo da graça”. O ensino aqui é bastante simples. 
Proclama a vitória sobre o pecado e a liberdade da condenação pela vida que 
está sob a graça de Jesus Cristo.

Slide 22 Precisamos lembrar o que o pecado realmente é. João, em sua carta, disse: 1 
João 3: 4: ”Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o 
pecado é a transgressão da Lei” Paulo nos diz em Romanos 6:14, o pecado - a 
quebra da lei – será estranho para a vida que está debaixo da graça de Jesus 
Cristo. Este é o ensinamento do texto. A graça o livrará da condenação e o capa-
citará a obedecer a Deus.

Slide 23 Todo o capítulo de Romanos 6 é dedicado a este tema. Paulo diz que um cristão 
não deve pecar. Ou seja, ele não deve quebrar a lei de Deus. Observe cuidado-
samente as seguintes afi rmações. Elas vão nos guiar, no capítulo 6 de Romanos, 
através deste tema da vitória sobre o pecado, da transgressão da lei de Deus 
para a vida que está debaixo da graça. Romanos 6:1-23: “Que diremos então? 
CONTINUAREMOS PECANDO para que a graça aumente?

Slide 24 “Pois sabemos que o nosso VELHO HOMEM FOI CRUCIFICADO COM ELE, 
para que o CORPO DO PECADO SEJA DESTRUÍDO, e não mais sejamos 
escravos do pecado; ”(v6)

Slide 25 Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para 
Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue do-
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minando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus 
desejos...

Slide 26 Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da Lei, 
mas debaixo da graça” Assim, a graça de Deus é a responda ao problema do 
pecado. Ele o atende adequadamente porque não só perdoa o passado, ele le-
vanta um homem do pecado no presente e lhe dá poder para obedecer a vontade 
revelada de Deus no futuro. Esta afi rmação não é contra a obediência à lei de 
Deus. Está proclamando perdão pelo pecado no passado e poder para vencer o 
pecado no futuro. Nenhuma autorização de transgressão de qualquer tipo está 
sendo concedida aqui.

Slide 27  A expressão “Não debaixo a lei” pode ter dois signifi cados diferentes. É por esta 
razão que tantas pessoas se confundem sobre este assunto. Pode signifi car, “de-
baixo da jurisdição da lei.” Ou, por outro lado, poderia signifi car estar ”debaixo 
da condenação da lei”. A primeira é a situação da maioria neste país.

Slide 28 A segunda é a situação de alguns - o grupo criminoso que transgrediu a lei em vez 
de viver alegremente sob sua jurisdição.

Slide 29 O homem que se encontra sob a jurisdição da lei goza da liberdade e dos pri-
vilégios da cidadania. E o homem que transgride a lei precisa ser preso para a 
proteção da sociedade, e com razão.

Slide 30 Romanos 8: 1: “Portanto, agora já não há condenação para os que estão em 
Cristo Jesus,...”. Paulo nos diz que não há condenação para os cristãos; ele não 
diz que não há lei. A graça tira a condenação da lei; não tira sua jurisdição. Dá a 
um homem que recebe a liberdade, o poder de obedecer. Esta é a salvação

Slide 31 ILUSTRAÇÃO: Quem prega a mais graça? Um cavalheiro de aparência culta ti-
nha participado de várias reuniões evangelísticas e parecia estar gostando do 
programa. Na porta do auditório, uma noite ele se apresentou como um pregador 
do evangelho e solicitou a oportunidade de discutir um pouco mais alguns dos 
temas que foram apresentados. Logo que ele estava a sós com o evangelista, em 
um canto calmo, ele disse: “Eu realmente gosto das reuniões. Estou quase em 
total acordo com tudo o que eu ouvi. Os temas proféticos foram emocionantes e 
maravilhosos!

Slide 32 “Porém há uma coisa que me perturba sobre os Adventistas do Sétimo Dia. Vocês 



32

não acreditam nem pregam a graça de Deus, vocês ensinam a salvação pela lei, 
o que, naturalmente, é contrário ao evangelho.” O evangelista ouviu em silêncio. 
Como ajudar o homem a compreender a verdadeira posição? Ele decidiu então 
usar táticas de choque. “Senhor, eu acho que você confundiu as coisas. Por favor, 
perdoem-me por dizer isso, mas são vocês, e não nós, que ensinam a salvação 
pela lei. E ainda mais. Os Adventistas acreditam três vezes mais na graça do que 
você!” 

Slide 33 Táticas de choque mesmo! O homem fi cou alarmado e vociferou, “Isso é ridículo! 
Por que você diz isso? O que você quer dizer? Como se propõe a provar isso?” 

 “Bem,” disse o evangelista, “quando a graça começou?” 
 “Na cruz.” 
 “Muito bem, então, como os homens eram salvos antes da cruz?“
 “Eles viveram na dispensação da lei, hoje vivemos na dispensação da graça. 

Desde a Cruz, tudo é diferente! Desde a Cruz, tudo é diferente! Antes de Jesus 
era lei, depois da Cruz é a graça e a graça somente!”

Slide 34 “Então, é assim que eu vejo”, disse o evangelista esboçando rapidamente um 
diagrama em uma folha de papel. No extremo esquerdo de uma longa linha de 
tempo, ele marcou a queda do homem pelo pecado. No meio da linha, ele colo-
cou a cruz do Calvário, e na extrema direita marcou o segundo advento. “Agora, 
quantos anos de graça nós tivemos? Eu vejo dois mil anos apenas desde a cruz! 
E quantos anos de salvação pela lei? Eu vejo quatro mil anos desde a queda do 
homem até a morte de Cristo no Calvário.

Slide 35 “Ok, mas simplesmente não posso acreditar nisso. Isso seria ensinar que existem 
duas formas de salvação, enquanto estou certo de que existe apenas uma. E isso 
é, salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo. Os Adventistas do Sétimo 
dia ensinam que os homens antes da cruz aguardavam o próximo Redentor e 
foram salvos pela fé que se aproximava. Eles acreditam que, desde a cruz, os 
homens são salvos, olhando para o Calvário. A Bíblia apoia essa visão

Slide 36 Romanos 5:20 diz: “Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça.” 
E o contexto deixa bem claro que Paulo tinha em mente o começo do pecado 
quando Adão transgrediu. A graça foi oferecida para atender a emergência. As-
sim, ensinamos que, desde o início do pecado, uma graça maior que o pecado do 
homem foi disponibilizada.

Slide 37 Isso envolve seis mil anos de graça, mas você acredita em apenas dois mil anos 
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de graça desde a cruz. E, no que diz respeito ao tempo, pelo menos, ensinamos 
exatamente três vezes mais graça do que você! São seis mil anos para dois mil 
anos! “. 

Slide 38 Dizemos que nunca houve um momento em que os homens pudessem ser salvos 
guardando a lei, quer seja antes da cruz ou depois da cruz. Acreditamos que a 
Bíblia apoia esta visão. A salvação sempre foi e sempre será do Senhor, e pela 
graça e de graça! Mas, em sua igreja, você ensina duas vezes mais salvação 
pela lei - quatro mil anos de lei - contra, dois mil anos desde a cruz.

Slide 39 “O testemunho de Paulo é: ” “Porque a graça de Deus se manifestou  sal-
vadora a todos os homens.”(Tito 2:11). Nós não entendemos que isso se limita 
apenas a um terço dos homens que tiveram a sorte de nascer depois da cruz! 
Essa ideia dividiria o céu. Por um lado, haveria aqueles que trabalhariam no seu 
caminho para o céu por meio da lei, algo que sabemos ser impossível. Por outro 
lado, haveria aqueles desde a cruz que haviam sido salvos pela graça sozinhos. 
Mas a Bíblia diz que não haverá uma única alma no céu além daqueles salvos 
pela graça e pela fé. Este é o ensinamento das Escrituras e a fé dos Adventistas 
do Sétimo Dia “.

Slide 40 Poderíamos passar muito tempo falando sobre a manifestação da graça de Deus 
nos tempos do Velho Testamento, mas algumas referências claras devem ser su-
fi cientes. Gênesis 6: 8: “A Noé, porém, o Senhor mostrou BENEVOLÊNCIA.”

Slide 41 Deus disse a Moisés, Êxodo 33: 12,19: “Disseste: Eu o CONHEÇO PELO 
NOME e de você tenho me agradado... Diante de você farei passar toda a 
MINHA BONDADE...”

Slide 42 Provérbios 3:34: “Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos hu-
mildes”. Assim, os santos do Antigo Testamento não eram homens cheios de 
justiça própria. Eram troféus da graça de Deus. Eles foram salvos porque creram 
em Deus e abraçaram a promessa de um Redentor que viria expiar o pecado. O 
céu não será dividido. Todos os que são salvos serão salvos pela graça de Jesus 
Cristo. Deve ser óbvio que, se por quatro mil anos as pessoas realmente fossem 
salvas sem Ele, Deus não precisaria dar a Seu fi lho para sofrer e morrer.

Slide 43 Atos 4:12 “Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há 
nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos “.  A 
cruz do Calvário estabeleceu de uma vez dois grandes fatos. Primeiro, estabe-
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leceu a natureza imutável e eterna da lei do céu para o homem. Veja, a graça 
de Cristo seria desnecessária se a lei de Deus já não se aplicasse. Quando um 
criminoso é acusado perante uma corte terrena, há apenas duas coisas que o 
acusado pode fazer. Ele, com seu advogado, pode procurar, e talvez achar, uma 
brecha na lei para garantir sua liberdade. Mas se depois de examinar os estatutos 
e considerando a acusação fi ca óbvio de que não existe tal lacuna, seu único 
recurso é apelar para a graça. Ele pode apresentar circunstâncias atenuantes e 
implorar por misericórdia.

Slide 44 O fato de que Jesus Cristo morreu para fornecer uma base de misericórdia para 
o pecador mostra que a lei de Deus é imutável. Em segundo lugar, o Calvário 
estabelece de uma vez por todas a maravilhosa doutrina da graça transcendente 
de Deus. Na cruz, contemplamos a profundidades insondável do amor divino, a 
amplitude da compaixão de Cristo pelos perdidos e o comprimento desse amor 
preparado para abrir um caminho de escape.

Slide 45 ILUSTRAÇÃO: É como o rei cujo amigo foi condenado, e com razão, por alta 
traição. Seu primeiro impulso foi atenuar lei da terra sob a qual seu amigo havia 
sido condenado. Mas seus conselheiros apontaram que isso levaria ao caos. A 
anarquia reinaria. Para a segurança de todos, a lei deveria permanecer fi xa e 
imutável. E então, o que ele poderia fazer agora?

Slide 46 Ele tinha um fi lho jovem e forte. Ele ofereceria a seu fi lho para morrer no lugar de 
seu amigo. A oferta não foi aceita. Mas se tivesse sido, certamente teria estabe-
lecido de uma vez por todas dois fatos concretos. Um, que a lei da terra era fi xa e 
imutável, e dois, que o amor do rei por seu amigo era profundo e genuíno.

Slide 47 A morte de Jesus Cristo pelos pecadores estabelece esses dois grandes fatos em 
relação à lei e ao amor de Deus e ao amor de Deus.

Slide 48 A função da lei muitas vezes é incompreendida. Usar a lei como meio de salvação 
seria ilegal. Nunca foi feita para este propósito. A lei é um detector de pecado. Seu 
objetivo é alertar sobre o perigo do pecado e orientar os homens nos caminhos de 
uma vida correta. A lei não oferece perdão por transgressão. Nem fornece poder 
para a obediência. Ela simplesmente indica o certo e o errado. Romanos 4:15: 
“E onde NÃO HÁ lei, NÃO HÁ transgressão. ”

Slide 49 Romanos 5:13: “...mas o pecado não é levado em conta quando não existe 
lei.” Por causa da lei de Deus, os homens ainda são culpados de pecado por 
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suas transgressões. É o pecado que exige um Salvador. É o Salvador que oferece 
graça. A graça é a base do evangelho, e pregar o evangelho é o negócio da igreja. 
Para cuidar da igreja, temos o ministério, mas todo o sistema falha se removemos 
a lei de Deus. Onde não há lei, não há transgressão. E, portanto, nenhuma lei, 
nenhum pecado; sem pecado, nenhuma necessidade de um Salvador; nenhum 
Salvador, nenhuma graça; sem graça, sem evangelho; nenhum evangelho, ne-
nhuma igreja; e, portanto, não há necessidade do ministério! O pregador que não 
prega nenhuma lei está minando seu próprio ofício!

Slide 50 ILUSTRAÇÃO: Talvez uma ilustração simples nos ajude a entender o fato de que, 
quando não há lei, não há transgressão. Imaginemos que hoje alguém entre neste 
lugar de reunião como seu pregador. Ele fele preso por pregar o evangelho. Há 
muitos lugares onde isso acontece. Graças a Deus, isso não está acontecendo 
aqui! Mas digamos que para a fi nalidade de ilustração, isso aconteceu. E que 
amanhã de manhã eu foi convocado perante o juiz no tribunal local acusado de 
ter pregado o evangelho neste lugar.

Slide 51 Imagine o juiz ouvindo a acusação e depois afi rmando: “Sob a constituição deste 
país, a liberdade de religião e de expressão são garantidas. Uma vez que não há 
lei contra a pregação, nenhum crime foi cometido, e então pregador, eu pretendo 
estender a graça para você e oferecer-lhe um perdão. ” O pregador deve aceitar 
sua graça ou recusar esse perdão? Como não há lei contra a pregação do evan-
gelho aqui, e, portanto, nenhuma ofensa foi cometida, deve ser claro que não há 
condenação. Então, para que a graça?

Slide 52 Você vê, a graça de Jesus Cristo é desnecessária se a lei de Deus não existe. 
Embora a razão básica da graça seja o perdão da transgressão do homem, Paulo 
diz que também é oferecido para ajudar o homem a obedecer.

Slide 53 Romanos 1:5:  “Por meio DELE e por causa do SEU NOME recebemos graça 
e apostolado para CHAMAR dentre todas as nações um povo para a OBEDI-
ÊNCIA QUE VEM PELA FÉ...” 

Slide 54 Romanos 16:26 repete que o propósito do evangelho é “obediência”. Isso sig-
nifi ca que Deus não propõe dar a Sua graça a um homem que não tem intenção 
de obedecer a Sua lei.

Slide 55 ILUSTRAÇÃO: Suponhamos que um governador do estado tenha decidido liber-
tar um criminoso no meio de sua sentença. O comportamento do homem pareceu 
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exemplar, e um perdão está preparado. Mas antes de concedê-lo, o governador 
determina com sabedoria uma conversa particular com o prisioneiro para verifi car, 
de maneira direta, quais as suas reações ao receber um perdão. O governador 
pergunta o que o prisioneiro planeja fazer quando for libertado da prisão. “Qual 
seria a primeira coisa que você gostaria de fazer se eu colocasse em suas mãos 
um perdão agora e libertá-lo?” Um olhar assassino se apodera da fronte do pri-
sioneiro e, com um tom de ódio, ele diz entre os dentes cerrados: “Meu primeiro 
trabalho seria encontrar o juiz que me mandou para cá e igualaria o placar colo-
cando uma bala ou duas nele!”  

Slide 56 O governador emitiria esse perdão nas circunstâncias? Seria seguro perdoar um 
homem que, em sua própria confi ssão, não tivesse intenção de obedecer a lei no 
futuro? Eu devo dizer que não! Você retiraria sua graça e rasgaria o perdão. E que 
mérito haveria em Deus se concedesse perdão a pessoas que não têm intenção 
de fazer a Sua vontade?

Slide 57 A graça de Deus não anula Sua lei. Mas coloca um homem salvo sob uma dupla 
obrigação de fazer a vontade do Pai. Nós somos automaticamente obrigados a 
obedecer, porque Ele é nosso Deus e nós somos Suas criaturas. Mas em segun-
do lugar, porque Ele perdoou nossas transgressões e nos redimiu por Sua graça, 
a gratidão deve dobrar nossa determinação de amá-Lo, servi-lo e obedecê-Lo em 
tudo o que foi revelado.

Slide 58 ILUSTRAÇÃO: Uma história muito tocante nos conta de um incidente na vida de 
um ofi cial do Exército da Salvação cujo nome era Tucker. Ele pregou na cidade de 
Chicago sobre a sufi ciência da graça de Deus em Jesus Cristo. Após uma apre-
sentação interessante e emocionante de seu assunto, o pregador testemunhou a 
graça e a bondade de Deus na experiência de sua própria vida.

Slide 59 Um homem, que era um estranho para todos, levantou e falou. “É tudo muito bom 
e muito maravilhoso para você, Senhor Pregador, levantar-se aí e falar sobre a 
graça de Deus, como Deus o ajuda, e a alegria que você encontrou em comunhão 
com Ele, mas, e quanto a mim? Se o seu coração estivesse partido porque a sua 
esposa tinha sido tirada de você pela morte, e sua casa parecesse vazia e fria, e 
na sua solidão seus fi lhos se reunissem ao seu redor chorando e chamando por 
uma mãe que nunca mais retornará, você poderia falar assim? Como a graça de 
Deus pode ajudar um homem em uma posição como a minha? “

Slide 60 Bem, o pregador fez o melhor para entender, colocar-se na posição do homem 
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carente. Ele respondeu com bondade e encorajamento. Mas suas palavras de 
alguma forma não pareciam deixar uma marca. O estranho estava convencido de 
que o pregador não entendia completamente, que ele não poderia compartilhar 
sua experiência e que mesmo a graça de Deus não poderia ajudá-lo na tristeza 
pela qual ele tinha sido chamado a passar.

Slide 61 Mas a verdade é mais estranha do que a fi cção, e em poucos dias o pregador 
também foi mergulhado no vale das sombras. Sua companheira de vida morreu 
de repente em um trágico acidente ferroviário. Seu corpo foi velado no próprio 
salão onde o pregador havia recentemente dado seu sermão sobre a graça de 
Deus. O local estava lotado para o serviço funerário, e orações fervorosas e o 
conforto das Escrituras eram oferecidos aos enlutados. No fi nal do serviço, o pre-
gador viúvo levantou-se e pisou com confi ança na plataforma para fi car ao lado do 
corpo de sua falecida esposa. Colocando sua mão sobre o caixão ele olhou para 
o público através de suas lágrimas e sorriu

Slide 62 Então, ele disse: “Menos de duas semanas atrás, coloquei-me nesta plataforma 
para pregar e testifi car sobre a sufi ciência da graça de Deus em Cristo Jesus. 
Aqueles que estiveram presentes lembram que, no fi nal do serviço, um irmão com 
uma tristeza profunda colocou diante de mim algumas inquietações de seu cora-
ção. Não tenho certeza de que minhas respostas foram inteiramente satisfatórias, 
pois nunca experimentei as coisas das quais ele falou. Mas se esse irmão estiver 
na casa de Deus esta tarde, acredito que posso dar-lhe uma resposta agora, o 
que será mais compreensivo. Espero que seja inteiramente satisfatório. Quero 
testemunhar que a graça de Jesus Cristo é sufi ciente para mim mesmo agora! 
Você perguntou se minha esposa foi tirada de mim - e ela foi - e se meus fi lhos 
estivessem chorando e pedindo uma mãe que nunca retornaria - e eles estão. 
Poderia eu dizer que Jesus ajuda, que Jesus conforta, que a graça de Deus é 
sufi ciente? Meu irmão, deixe-me assegurar-lhe que Ele está me ajudando agora. 
Jesus Cristo pode ajudar mesmo na hora mais sombria da Terra? “Minha resposta 
é sim, mil vezes sim, porque Jesus é reconfortante, Jesus está me ajudando ago-
ra”. Conformado, ele pode limpar as lágrimas de tristeza e encher o coração de 
alegria.

Slide 63 Houve um movimento nos fundos do salão de reunião e uma voz respondeu: “Se 
Jesus Cristo pode ajudá-lo assim, se Sua graça é sufi ciente para você hoje, então 
deve ser sufi ciente para mim também”. E movendo-se pelo corredor o triste irmão 
caiu de joelhos no altar para receber a graça de Deus e encontrar alegria.
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Slide 64 Você gostaria de erguer as mãos da fé hoje na nossa oração de encerramento 
para receber a graça de Deus?

Slide 65 Apelo e oração
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#4
O SELO DE DEUS

Slide 1 O SELO DE DEUS

Slide 2 UMA QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA

Slide 3 A raça humana está agora no “tempo do fi m” da profecia bíblica. Temos oportuni-
dades limitadas para o amanhã. O tempo de preparação é curto.

Slide 4 Hoje consideraremos um assunto muito solene; o selamento dos santos de Deus 
para sua proteção durante o tempo de angústia. Aqueles que receberem o selo 
de Deus serão protegidos das sete últimas pragas, aqueles castigos horríveis que 
cairão sobre os ímpios antes de Jesus retornar.

Slide 5 Nós lemos em Apocalipse 7:1 – “Depois disso vi quatro anjos de pé nos 
quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos para impedir que qualquer 
vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. ”

Slide 6 Agora, os anjos são mensageiros de Deus. Na profecia bíblica eles simbolizam 
as mensagens especiais que devem ser proclamadas antes que a porta da graça 
do homem para a salvação se encerre. No entanto, aqui eles são retratados im-
pedindo os ventos dos confl itos. O que isso signifi ca? Lembre-se que vento em 
profecia, conforme estudado anteriormente, representa a guerra, o derramamento 
de sangue, a agitação e as contestações. Então, esses quatro anjos simbolizam a 
restrição que Deus colocará sobre as nações e os elementos da terra para conter 
sua destruição fi nal pela guerra nuclear e o terrível “tempo de angústia” ligado às 
sete últimas pragas. Por que Deus está fazendo isso? Por que a destruição da 
Terra deve ser adiada?
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Slide 7 Encontramos a resposta nos próximos dois versículos de Apocalipse 7:2, 3: “En-
tão vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou 
em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado poder para danifi car a 
terra e o mar:

Slide 8 “Não danifi quem nem a terra, nem o mar nem as árvores, até que selemos 
as testas dos servos do nosso Deus”. Veja, Deus em Sua misericórdia está 
retendo o “tempo de angústia” para que todos os Seus verdadeiros fi lhos possam 
receber Seu selo de proteção. Em outras palavras, Ele está esperando que este-
jamos preparados.

Slide 9 Estamos vivendo nas horas fi nais da história da Terra. A areia do tempo está aca-
bando. Agora é o nosso tempo de salvação. Agora o Espírito Santo está falando 
com nossos corações; produzindo convicção de nossos pecados, impressionan-
do-nos com as verdades de Deus desses últimos dias. Agora é a hora de nos 
prepararmos. Logo os anjos soltarão os ventos e tudo acabará – e poderá ser 
tarde demais.

Slide 10 É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:30: “Não entristeçam o Espíri-
to Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.”. 
Assim, a obra do Espírito Santo sobre a sua vida é a do selamento. Você está 
respondendo ao Espírito Santo de Deus? Quando Ele o convence da verdade, 
você se arrepende e confessa? Quando Ele o convence da verdade, você aceita 
e vive isso? Se assim for, então você está no processo de receber o selo de pro-
teção de Deus. Agora, vamos estudar alguns detalhes a respeito do selamento 
de Deus. Primeiro, descobrimos que é uma obra que o Espírito Santo realiza em 
nossas vidas. Em segundo lugar, que receber o Selo de Deus também envolve a 
aplicação da lei de Deus em nossas vidas.

Slide 11 Nós lemos em Isaías 8:16:  “Resguarda o testemunho, sela a lei no coração 
dos meus discípulos. ” Então, é evidente que o selo de Deus está em Sua lei, e 
vemos que a lei de Deus deve ser selada na vida de Seus verdadeiros seguido-
res.

Slide 12 Esta grande verdade foi esclarecida pelo autor de Hebreus, da forma como ele 
descreveu o novo relacionamento da aliança que todos os cristãos experimentam 
com Jesus. Observe o que Ele diz em Hebreus 8:10: “Esta é a aliança que farei 
com a comunidade de Israel depois daqueles dias”, declara o Senhor. “Porei 
minhas leis em sua mente e as escreverei em seus corações. Serei o Deus 
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deles, e eles serão o meu povo. ”

Slide 13 Isso deixa claro que a experiência da nova aliança dos cristãos se concentrará 
em receber a Lei dos Dez Mandamento de Deus em seu coração e mente. Veja 
amigos, Jesus morreu para nos salvar do pecado. Ele quer que cada um de nós 
aceite Sua morte como pagamento pela penalidade de nossos pecados. Ele tam-
bém quer que vençamos o pecado em nossa vida.

Slide 14 A Bíblia diz em 1 João 3: 4: “Todo aquele que pratica o pecado transgride 
a Lei; de fato, o pecado é a transgressão da Lei.”. Então, o que Jesus está 
falando no relacionamento da nova aliança é: Eu escreverei os mandamentos em 
seu coração e mente através da infl uência do Espírito Santo para que você possa 
ter uma vida em harmonia com a minha santa lei. Isso se torna o desejo natural 
de todos os cristãos nascidos de novo.

Slide 15 Jesus disse em João 14:15: “Se você me ama, guarde os meus mandamen-
tos”. Então, amigos, se você realmente ama Jesus, você terá um desejo natural 
de obedecê-lo. Você se encantará em guardar Seus mandamentos. Você não fará 
isso para ganhar a salvação; não, mil vezes não, mas porque você O ama muito 
por ter lhe salvo. Ele quer que você aprecie uma vida feliz em um serviço amoroso 
para Ele.

Slide 16 Até agora, descobrimos que Deus está atualmente selando um povo para atra-
vessar o tempo de angústia que virá a este mundo. O Espírito Santo é o agente 
que realiza o selamento de Deus em nossa vida, e esse selamento nada mais é 
do que permitir que o Espírito Santo escreva os preceitos da lei divina de Deus em 
nosso coração e mente para que possamos experimentar uma relação amorosa 
com Jesus nosso Salvador.

Slide 17 Toda nação tem um código de lei e um selo de governo. Quando esse selo é ane-
xado a um documento, ele se torna ofi cial. O mesmo é verdade para o governo de 
Deus. A base do domínio universal de Deus é a lei dos Dez Mandamentos. Sua lei 
também tem um selo ofi cial.

Slide 18 Agora, um selo de governo contém três itens essenciais; primeiro, o nome do 
presidente; segundo, o título que ele detém; e terceiro, o território sobre o qual 
ele governa ou preside. Por exemplo, no nosso país, temos: o nome; o título e o 
território.
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Slide 19 Isso pode surpreendê-lo, mas Deus fez do mandamento do sábado o selo de 
Sua lei. Ao lê-lo com cuidado, descobrimos que ele contém os três desses fun-
damentos: o nome do governante, o título que detém e o território sobre o qual 
ele preside. Êxodo 20: 8-11: “Lembra-te do dia de sábado, para santifi cá-lo. 
Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo 
dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. 

Slide 20 Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus fi lhos ou fi lhas, nem 
teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem 
em tuas cidades.

Slide 21 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 séti-
mo dia e o santifi cou. ”

Slide 22 Aqui vemos um paralelo perfeito. Note seu nome, o Senhor seu Deus; seu título, 
Criador; seu território, céu e terra -  são todos encontrados no próprio coração de 
Sua lei no mandamento do sábado. De fato, se o quarto mandamento não fosse 
parte dos preceitos santos, então não saberíamos qual o Deus ou o governo que 
emitiu essas leis.

Slide 23 Note o que Deus diz sobre o seu sábado sagrado. Ezequiel 20:20: “Santifi quem 
os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês 
saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. ”

Slide 24 “Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. ”

Slide 25 Êxodo 31:13 “... guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e 
vocês…”

Slide 26 Um batista, Dr. W. W. Evert, D.D. diz: “O sábado foi criado como um selo da 
aliança de Deus com Israel ... Uma ordenança tão essencial para a manuten-
ção da religião …

Slide 27 ...tornou-se naturalmente uma prova e medida disso, não só para eles, mas 
para todas as gerações.” The Sabbath: Its Permanence, Promise and Defen-
se,, pp. 34, 35. Concordamos com este ministro batista que o sábado - manter é 
essencial e que é uma prova para todos os que o observam, o verdadeiro povo de 
Deus.
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Slide 28 Quando o Sábado se originou? Foi estabelecido na primeira semana de criação. 
Depois que Deus criou a Terra, a Bíblia diz em Gênesis 2: 1,2: “Assim foram 
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. ” Quando algo 
é abençoado e santifi cado, signifi ca que foi posto de lado. Então, o sábado era 
parte do plano original de Deus para as pessoas do planeta Terra.

Slide 29 Um metodista, Amós Binney diz: “A bênção de Deus e santifi car o dia signifi -
ca que Ele o separou do uso comum para o religioso para ser um memorial 
ou sinal perpétuo...

Slide 30 ... Para que todos os que o observem se mostrem adoradores do Deus que 
fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo. ” Devemos concordar que 
a guarda do sábado é um memorial perpétuo ou um sinal de que aqueles que o 
guardam são o povo santo de Deus. ”

Slide 31  Agora, fi zemos uma descoberta emocionante! Você sabe que foi Jesus quem 
criou a Terra? Falando de Jesus, é declarado que “Ele fez os mundos” (Hebreus 
1: 2).

Slide 32 Algumas pessoas pensam que o sábado foi feito para os judeus. Mas amigos, 
Jesus criou o sábado há mais de 2.000 anos antes do surgimento do primeiro 
judeu. Deixe-me ler o que Jesus disse sobre isso. Marcos 2:27,28: 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”.

Slide 33 Veja, Jesus disse que o sábado foi feito para o homem. Ele fez isso para o primei-
ro homem e para toda a humanidade. O sábado foi feito para o homem amarelo, 
o homem negro, o homem branco e o homem vermelho. Foi feito para todos os 
homens para todos os tempos desde o início dos tempos. Era parte do plano origi-
nal de Deus para a família humana que viveria nesta terra em um relacionamento 
santo, feliz e obediente com o Criador, que era Jesus. O sábado foi originalmente 
concebido para atrair Adão e seus descendentes para uma relação amorosa com 
seu Criador. É por isso que Jesus disse: Ele era o Senhor do sábado. Ele o fez e 
isso pertence a Ele.

Slide 34 Seth Williston diz: “O sábado semanal ... foi nomeado e observado na pri-
meira semana da criação. Não fazia parte da lei cerimonial que era uma lei 
promulgada depois da entrada do pecado;
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Slide 35 ... Mas o sábado foi estabelecido antes do pecado ter entrado e teria sido 
obrigatório para Adão e seus descendentes se o pecado não tivesse sido 
conhecido entre eles. ” Discourses on the Sabbath, pp.11,12. Como o sábado 
foi feito para o homem e fazia parte do seu plano original, isso signifi ca que tam-
bém foi feito para você e para mim e para todos os povos em todos os lugares 
hoje.

Slide 36 Sim, o sábado foi observado por Adão, Enoque, Noé, Abraão e todos os podero-
sos homens de Deus antes mesmo da chegada dos judeus.

Slide 37 Veja, por que Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma nação especial para 
revelar Seu amor e verdade a um mundo pecaminoso. Gênesis 26: 5 “Porque 
Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus 
decretos e minhas leis”. Então, se Abraão guardou a lei de Deus, ele manteve 
automaticamente o sábado bíblico do sétimo dia porque é o quarto dos seus Dez 
Mandamentos. Sabemos que todo o povo escolhido de Deus observou o sábado 
durante o período do Antigo Testamento. No entanto, pode ser uma surpresa para 
você saber reconhecer que Jesus, os apóstolos e toda a igreja do Novo Testa-
mento também mantinham o sábado bíblico do sétimo dia como o verdadeiro dia 
do Senhor.

Slide 38 Lemos em Lucas 4:16:  Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de 
sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler.” 
Note que foi costume ou hábito que Jesus fosse à igreja no sábado. Agora, se 
Jesus estivesse aqui hoje, você o veria entrar na casa de adoração de Deus no 
sábado.

Slide 39 Jesus nunca muda. Lemos em Hebreus 13:8:  “Jesus Cristo é o mesmo ontem, 
hoje e para sempre. ” 

Slide 40 O apóstolo Pedro, falando de Jesus, diz em 1 Pedro 2:21: “... deixando-lhes um 
exemplo, para que sigam os Seus passos”. Nossas decisões como cristãos 
devem ser “se algo foi bom para Jesus será bom para mim. ” Muitas pessoas no 
mundo cristão acreditam que o domingo deve ser observado em comemoração 
da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Mas amigos, em nenhum lugar da 
Bíblia nos diz para observar o domingo ou qualquer outro dia como lembrança da 
ressurreição. Se tal mudança tivesse sido feita, certamente Jesus e os discípulos 
teriam dito algo sobre isso
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Slide 41 Pelo contrário, Jesus deixou claro que Seus seguidores deveriam continuar guar-
dando o Sábado mesmo após Sua partida para o céu. Jesus profetizou a destrui-
ção de Jerusalém que aconteceria 40 anos depois de Sua morte, sepultamento 
e ressurreição e disse: Mateus 24:20: “Orem para que a fuga de vocês não 
aconteça no inverno nem no sábado. ” E o Novo Testamento foi escrito várias 
décadas depois que Ele foi para o céu. Na verdade, ele estava aconselhando 
seus seguidores mais próximos a serem obedientes à observância do sábado 
bíblico do sétimo dia nos anos que seguiram a cruz.

Slide 42 O Dr. Layman Abbot escreveu: “A ideia atual de que Cristo e seus discípulos 
substituíram autoritariamente o sétimo dia para o primeiro dia é absoluta-
mente sem autoridade”. Christian Union, 19 de janeiro de 1882. Isso pode ser 
chocante para alguns ao descobrirem que a observância do domingo não é apoia-
da pela Bíblia. De fato, a “guarda de domingo” como um costume era totalmente 
desconhecida pelos apóstolos e pela igreja do Novo Testamento. Não estava nem 
mesmo em seu vocabulário.

Slide 43 O Livro dos Atos deixa muito claro que Paulo e os apóstolos observaram fi elmente 
o sábado do sétimo dia. Nós lemos em Atos 17: 2: “Segundo o seu costume, 
Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas 
Escrituras”. Descobrimos hoje que era costume de Jesus manter o sábado e 
agora vemos que era a maneira de Paulo adorar no sábado.

Slide 44 Atos 13:14: “De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, 
entraram na sinagoga e se assentaram. ” Então você vê que o hábito de guarda 
do sábado de Paulo foi praticado em todos os lugares que ele foi. No entanto, 
alguns dizem que ele só entrou na sinagoga para pregar aos judeus. Não, ami-
gos, isso não é verdade. Nós descobrimos que ele também ministrou aos gentios 
no sábado. Observe o que o registro indica depois deste serviço do sábado em 
Antioquia.

Slide 45 Lemos os primeiros versículos 42 e 44 do mesmo capítulo. Atos 13: 42,44: 
“Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convi-
dou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte...No sábado 
seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. ” 
Agora, se houvesse uma mudança no dia da adoração, então Paulo certamente 
teria dito aos gentios; “Não será necessário esperar até o próximo sábado, pode-
mos voltar amanhã”. Então, Paulo manteve o Sábado e não o domingo.
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Slide 46 Lemos os primeiros versículos 42 e 44 do mesmo capítulo. Atos 13: 42,44: 
“Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convi-
dou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte...No sábado 
seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor.” 
Agora, se houvesse uma mudança no dia da adoração, então Paulo certamente 
teria dito aos gentios; “Não será necessário esperar até o próximo sábado, pode-
mos voltar amanhã”. Então, Paulo manteve o Sábado e não o domingo.

Slide 47 De fato, Atos 18:4, 11 nos diz que Paulo observou 78 sábados consecutivos em 
Corinto, e Atos 16:12, 13 revela que ele falou com as mulheres de Filipos no 
sábado. Devemos concluir que Paulo e os outros apóstolos seguiram a admoes-
tação de Jesus para guardar o sábado, o verdadeiro dia do Senhor e observou-o 
fi elmente em todos os anos de suas vidas depois da ressurreição

Slide 48 Então, algumas pessoas podem dizem que reconhecem a verdade do sábado, 
mas como podem saber que dia é o sábado? A Bíblia também deixa isso muito 
claro. Deixe-nos ler sobre a morte de Jesus no dia da crucifi cação em Marcos 15: 
42,43: Era o DIA DA PREPARAÇÃO, isto é, a véspera do SÁBADO. Ao cair da 
tarde, José de Arimatéia, membro de destaque do Sinédrio, que também es-
perava o Reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo 
de Jesus. ”

Slide 49 Nós lemos mais a respeito da ressurreição de Jesus em Marcos 16: 1, 2: “No 
primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, ...” Note que o sábado é 
o dia anterior ao primeiro dia da semana. Portanto, é claro que o domingo não é o 
sábado.

Slide 50 Vamos ler a mesmo relato no Evangelho de Lucas. Lucas 23: 54-56: “Era o Dia 
da Preparação, e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam 
acompanhado Jesus desde a Galiléia, seguiram José e viram o sepulcro, ... 

Slide 51 ...e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então, foram para casa e 
prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E descansaram no sábado, 
em obediência ao mandamento. ” Mais uma vez, a morte de Jesus ocorreu na 
sexta-feira, que foi o dia em que os judeus historicamente chamavam de dia da 
preparação. Observe também que esses seguidores muito próximos de Jesus 
observaram o sábado enquanto Jesus estava descansando no túmulo.

Slide 52 Lemos no próximo capítulo: Lucas 24:1: “No primeiro dia da semana, de ma-
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nhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam 
preparado e foram ao sepulcro. ”

Slide 53 Assim, as mulheres guardaram o sábado de acordo com o mandamento e no iní-
cio do primeiro dia da semana ou no domingo de manhã como o chamamos; elas 
vieram para embalsamar o corpo de Jesus e encontraram o túmulo vazio. Como 
todo o mundo cristão reconhece que a ressurreição ocorreu no domingo, primeiro 
dia da semana, deve ser uma questão muito fácil determinar qual dia é o sábado. 
Veja,  se as pessoas não tiverem difi culdade em determinar qual dia é sexta-feira, 
não devem ter problemas para entender qual dia é o sábado. É o dia que vem 
entre sexta-feira e domingo. Ninguém tem desculpas. Isso é muito fácil.

Slide 54 Há mais uma prova de que os cristãos do Novo Testamento guardavam o sábado 
bíblico do sétimo dia; lemos as palavras escritas no ano 64 D.C mais de 30 anos 
após a cruz, Hebreus 4: 3, 4, 7 “Pois nós, os que cremos, é que entramos na-
quele descanso, conforme Deus disse... Pois em certo lugar ele falou sobre 
o sétimo dia, nestas palavras:

Slide 55 No sétimo dia Deus descansou de toda obra que realizara... Por isso Deus 
estabelece outra vez um determinado dia.”  Assim, os crentes do Novo Testa-
mento entraram no descanso do sábado do sétimo dia.

Slide 56 Nós lemos mais no mesmo capítulo, Hebreus 4: 9, 11: “Assim, ainda resta um 
descanso sabático para o povo de Deus; pois todo aquele que entra no des-
canso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou 
das suas. ”  Paulo declara que o descanso do sábado permanece e nos adverte 
a esforçarmos para entrar nesse descanso. Observe que ele também disse que 
alguns não conseguiram fazê-lo porque são desobedientes.

Slide 57 Até aqui revisamos a história do sábado da criação, que foi criado para a raça hu-
mana. Descobrimos que todos os grandes homens de Deus do Antigo Testamento 
o observaram. Que Jesus e os apóstolos ensinaram e guardaram o Sábado. O 
sábado sempre foi observado pelos verdadeiros cristãos da Bíblia desde aquele 
dia até o presente, mesmo através da Idade das Trevas. O sábado é observado 
hoje por milhões e milhões de cristãos em todo o mundo e será observado pelos 
redimidos na nova terra. Então, o sábado deve ser uma instituição muito impor-
tante, pois é permanente. .

Slide 58 Deus diz em Isaías 58:13,14: “Se você vigiar seus pés para não profanar o 
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sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia; ...

Slide 59 ... se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se 
honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem qui-
ser e de falar futilidades, 

Slide 60 ... então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue 
nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. “ Pois 
é o Senhor quem fala. Amigos, é um prazer maravilhoso adorar o Senhor no 
verdadeiro dia do Senhor.

Slide 61 1. O Dr. Alexander Campbell, fundador dos discípulos de Cristo, diz: “Não há 
testemunho divino de que o Sábado foi mudado ou que o dia do Senhor 
(domingo) entrou no lugar dele. ” Washington, PA. Report on Acts 8:18, 21. 
E todos devemos concordar com o Dr. Campbell!

Slide 62 Um pastor metodista admite: “Não há registro de nenhum mandamento divino 
emitido pelos apóstolos para mudar o sábado guardado pelos judeus para 
o primeiro dia da semana”. Watson’s Theological Institute, Vol. 2, p. 511. E 
podemos concordar também com este pastor metodista.

Slide 63 Dr. J. S. Stone diz: “Se o sábado foi mudado do sétimo para o primeiro dia 
da semana, por que não há menção disso no Novo Testamento? Não existe 
nenhum preceito ordenando e nenhum comentário apoiando a mudança. ” 
Divine Rest, p. 142. Agora essa é uma boa questão. Amigos, se o Novo testamen-
to não fala nada sobre um assunto tão evidente, então não há apoio bíblico para 
a guarda do domingo por qualquer motivo.

Slide 64 Vamos ler novamente o belo mandamento sobre o sábado em Êxodo 20: 8-11: 
“ 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 teu Deus...

Slide 65 Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus fi lhos ou fi lhas, nem 
teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem 
em tuas cidades.

Slide 66 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 séti-
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mo dia e o santifi cou. ”

Slide 67 Se os homens sempre tivessem guardado o sábado do sétimo dia, não haveria  
ateus nem evolucionistas e a inspiração da Bíblia nunca teria sido negada. 

Slide 68 A história afi rma que o domingo, como um dia de descanso religioso e culto é 
puramente uma criação do homem. Quando Jesus estava aqui, os judeus desen-
volveram muitas tradições religiosas que Ele nunca ordenou. Ele disse em Ma-
teus 15:9: “Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras 
ensinadas por homens. ” Ele diria o mesmo sobre a observância do domingo 
hoje. Já descobrimos que o selo da lei de Deus é encontrado no mandamento 
do sábado. Nós também descobrimos que aqueles que recebem o selo de Deus 
em sua vida passarão pelas sete últimas pragas conhecidas como o tempo de 
angústia.

Slide 69 Agora, considere essa bela ilustração que explica como este selamento trabalha 
em nossas vidas. Lemos em 2 Coríntios 3:2, 3: “Vocês mesmos são a nossa 
carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demons-
tram que são uma carta de Cristo, 

Slide 70 ... resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito 
do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações huma-
nos.” Qualquer dicionário irá dizer-lhe que uma epístola é uma carta. Então, Deus 
diz que Ele está escrevendo uma carta sobre as vidas de todos os seguidores de 
Jesus nascidos de novo. Agora, depois de escrever uma carta, o que se faz? Você 
coloca um selo nela, é claro.

Slide 71 Falando sobre o novo relacionamento dos cristãos com Jesus, lemos em He-
breus 8:10: “Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois 
daqueles dias”, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as 
escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. 
” Encontramos aqui que a lei de Deus deve ser escrita no coração de todos os 
cristãos. Mas, amigos, Jesus não escreverá a Sua santa lei no coração daqueles 
que a negam ou quebram voluntariamente. Se você ama Jesus, você amará sua 
lei e desejará vivê-la em sua vida. Isso incluirá o mandamento do sábado tam-
bém. Lembre-se: o sábado é o selo de Deus.

Slide 72 Vamos ler novamente Apocalipse 7:1-3. “Depois disso vi quatro anjos de pé 
nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que qual-
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quer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore...

Slide 73 ...Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele 
bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado poder para 
danifi car a terra e o mar: ...

Slide 74 ...Não danifi quem nem a terra, nem o mar nem as árvores, até que selemos 
as testas dos servos do nosso Deus”.

Slide 75 Os ventos das contendas estão verdadeiramente contidos hoje, esperando que 
o povo de Deus esteja pronto. Deus envia um anjo especial para fazer o trabalho 
de selar. Isto é muito importante. Você está pronto para que Jesus venha? Você 
está pronto para suportar o tempo de angústia quando as sete últimas pragas 
caírem sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus? Lembre-se, você 
será protegido, nenhum mal acontecerá com você, desde que você receba o selo 
do Deus vivo.

Slide 76 Hoje, vimos o quão importante é para todos aceitar e guardar o Santo Sábado de 
Deus. Ele nos identifi ca como Seus. Quantos de vocês se juntarão a mim para pe-
dir a Deus que nos ajude a guardar o seu Santo dia e receber o seu maravilhoso 
selo de aprovação e proteção? 

Slide 77 Apelo e oração.
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#5
OCULTISMO, BRUXARIA 

E SATANISMO

Slide 1 OCULTISMO, BRUXARIA E SATANISMO

Slide 2 O QUE ACONTECE QUANDO VOCÊ MORRE?

Slide 3 QUANTAS VEZES VOCÊ JÁ PENSOU SOBRE ISSO?

Slide 4 Podemos conversar com os mortos? Eles sabem o que está acontecendo neste 
mundo? Não caia numa armadilha. Saiba como evitar as conexões do mundo 
espiritual. Ouça esta revelação profética sobre a pura verdade sobre a morte.

Slide 5 Hoje estamos lidando com um assunto muito importante. A questão é: os mortos 
estão vivendo em outro mundo? Eles podem ver, ouvir e saber o que está acon-
tecendo neste mundo? Cinco minutos depois de você morrer, onde você estará? 
No paraíso? Inferno? Purgatório? Ou adormecido na poeira? O que realmente 
acontece com uma pessoa quando ele morre?

Slide 6 Não há nada que o homem mais teme do que a morte. Existem 151.600 mortes 
a cada 24 horas. Basta pensar no poderoso exército que está morrendo todos os 
dias. Pessoas de todas as religiões e raças, homens ricos e pobres, todos devem 
morrer; preto ou branco, educado ou ignorante – todos vão desaparecer.

Slide 7 Hoje, descobriremos como o espiritismo trata do assunto da morte. Os defensores 
do espiritismo afi rmam que podemos nos comunicar com os mortos.

Slide 8 Primeiro, consideremos duas defi nições - uma de uma fonte secular e outra de 
uma fonte espiritualista. Primeiro, o dicionário: “ESPIRITISMO ... teoria de que 
o fenômeno mediúnico é causado pelos espíritos dos mortos”. Dicionário 
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Webster.  Então, o dicionário o chama de uma teoria. Em breve veremos que é 
mais do que isso. As reivindicações do espiritismo abordam profundamente as 
questões da vida.

Slide 9 Agora nos voltamos para a defi nição de um Manual Espiritualista: “O espiritismo 
é a ciência, a fi losofi a e a religião da vida contínua”. Aqui vemos que é cha-
mado de ciência, fi losofi a e religião. Portanto, tem um apelo bem amplo, atraindo 
aqueles com um fundo científi co, uma inclinação fi losófi ca, ou uma inclinação 
religiosa para a vida. Diz em linguagem simples que os mortos não morreram; que 
a vida continua após a morte.

Slide 10 ILUSTRAÇÃO: Talvez alguns de vocês se lembrem do Bispo Pike anos atrás, um 
líder notável de uma grande denominação, cujo fi lho cometeu suicídio. O bispo 
Pike apareceu na televisão nacional com um espírita com o nome de Ford. O Sr. 
Ford permitiu que seu corpo fosse o meio através do qual o chamado espírito do 
fi lho do bispo Pike falasse com seu pai diante dos olhos da nação, pela televisão. 
Isso criou um interesse considerável no espiritismo e fez com que muitas pessoas 
começassem a investigar suas alegações.

Slide 11 Nos últimos anos, o espiritismo tornou-se muito popular. Filmes, televisão, jogos 
de computador e numerosas publicações glamorizaram o espiritismo. Os concei-
tos de espiritismo são introduzidos em uma variedade de programas de televisão 
onde nós e nossos fi lhos absorvem sua fi losofi a semanalmente. Vemos atrás de 
cenas, pessoas inteligentes se comunicando de maneiras estranhas. Exemplo 
disso é a série de Harry Potter e muitas outras séries. Através do entretenimento, 
estamos subconscientemente aceitando a premissa de que, quando uma pessoa 
morre, continua em um mundo espiritual.

Slide 12 Aqui está uma foto de uma sessão espiritualista. A sessão geralmente ocorre em 
uma sala escura onde um grupo de pessoas se senta em um círculo e é conduzi-
do à experiência por um que é chamado de médium. Coisas estranhas acontecem 
nessas salas de atendimento. Há aparições e vozes de amigos e entes queridos 
que morreram. Eles falam em tons familiares sobre coisas que são de conheci-
mento comum para aqueles que estão falando. O médium empresta sua voz para 
que o espírito use. Os defensores do espiritismo estão aumentando rapidamente.

Slide 13 A Bíblia diz: Romanos 6:23 “Porque o salário do pecado é a morte ...”

Slide 14 E em Eclesiastes 9: 5: “Porque os vivos sabem que vão morrer; mas os mor-
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tos não sabem nada ... “Em vista disso, podemos ver claramente que qualquer 
voz que rompe o silêncio do túmulo está fora de harmonia com a Bíblia. Automa-
ticamente, a questão vem, se os mortos não conhecem nada, então, quem são 
espíritos no espiritismo?

Slide 15 Para entender corretamente este assunto, voltemos lão no início da Bíblia, onde 
descreve a criação e a queda do homem. Nós lemos em Gênesis 3:1 “Ora, a ser-
pente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus 
tinha feito. E ela perguntou à mulher:

Slide 16 Aqui encontramos Satanás falando a Eva no Jardim do Éden por meio de uma 
serpente. Eva fi cou impressionada ao ouvir uma voz inteligente que veio daquela 
bela criatura.

Slide 17 Continuamos lendo os dois versos seguintes Gênesis 3:2,3 Respondeu a mulher 
à serpente: “Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus dis-
se: ‘Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem 
nele; do contrário vocês morrerão’ “. Eva sabia plenamente as instruções que 
Deus havia dado. No entanto, a pergunta insinuante, levantada pela serpente, fez 
com que ela duvidasse da validade das intruçoes 

Slide 18 Observe a resposta da serpente à afi rmação de Eva sobre a declaração de Deus 
a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal em Gênesis 3: 4, 5: Disse 
a serpente à mulher: “Certamente não morrerão! Deus sabe que, no dia em 
que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhe-
cedores do bem e do mal”. Aqui é onde Satanás contou a primeira mentira no 
planeta Terra. É uma mentira que as pessoas queriam inerentemente acreditar 
desde aquele dia até o presente, ou seja, quando uma pessoa morre, ele real-
mente não deixa de existir, mas continua no mundo espiritual.

Slide 19 “O espiritismo diz que os mortos sabem mais do que os vivos, e a serpente 
disse à mulher: Certamente não morrerás, Gênesis 3: 4.Nisto, como em mui-
tas outras passagens bíblicas, o diabo disse a verdade e o Senhor cometeu 
um erro.”  Amigos, esta é uma declaração ousada e blasfema. Assim, podemos 
ver desde o início que o espiritismo está drasticamente fora de harmonia com a 
Bíblia.

Slide 20 É lamentável que os clérigos proeminentes das igrejas populares avaliem a fi loso-
fi a do espiritismo. Norman Vincent Peale, uma pessoa que muitos admiram, de-
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clara: “Ambos os lados da morte vivem em comunhão ininterrupta ... Todos 
os fatos apontam para a existência contínua de nossos entes queridos . Nós 
estaremos unidos com eles, enquanto isso, continuamos em comunhão 
com aqueles que habitam no mundo espiritual

Slide 21 Hoje, o espiritismo é aceito e praticado em muitas das igrejas nominais do mundo 
cristão. Isso é alarmante à luz do que a Bíblia ensina. No entanto, para entender 
completamente as reivindicações e práticas do espiritismo, devemos descobrir 
o que a Bíblia ensina sobre o assunto da morte. Como a morte é exatamente o 
oposto da vida, será útil compreender como Deus criou o homem quando a vida 
foi dada no início.

Slide 22 Em Gênesis 2: 7 lemos: “E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra 
...” Visualize a criação do homem por Deus. Primeiro, Ele formou seu corpo à 
semelhança de sua própria imagem. Imagine Adão com um cérebro pronto para 
pensar, mas não estava pensando; um coração pronto a bater, mas não estava 
batendo; sangue pronto para fl uir, mas não estava fl uindo.

Slide 23 Então a Bíblia diz: Gênesis 2: 7 ... “E soprou em suas narinas o fôlego de vida, 
e o homem se tornou um ser vivente.” Então tomou a união do corpo mais o 
sopro da vida para produzir um ser vivo.

Slide 24 É importante notar que Deus não deu a alma do homem, mas que O HOMEM SE 
tornou uma alma viva como resultado da união dos elementos físicos do corpo 
com o sopro da vida. Consideremos o que acontece com uma pessoa quando 
ela morre. Lemos em Eclesiastes 12: 7: “O pó volte à terra, de onde veio, e o 
espírito volte a Deus, que o deu.”

Slide 25 Por favor, note, quando uma pessoa morre exatamente o oposto ocorre. Quando 
o espírito ou o sopro da vida retorna a Deus, o corpo decai e volta aos elementos 
da terra. Agora sabemos que o corpo - o espírito = uma alma morta, assim como 
o corpo + o espírito = uma alma viva. Mas, qual é o espírito que retorna a Deus?

Slide 26 Pode ser surpresa para que as palavras respiração e espírito nas escrituras vêm 
das mesmas palavras hebraicas e gregas. Portanto, respiração e espírito signi-
fi cam o mesmo. Isso é enfatizado em Jó 27: 3: “Enquanto minha respiração 
estiver em mim, e o sopro de Deus nas minhas narinas”, a Bíblia ensina que 
a respiração e o espírito são idênticos. O sopro da vida é a centelha da vida que 
Deus introduz no ato de criar um ser vivo. Deus e Deus sozinho têm o poder de 
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dar vida. Quando uma pessoa morre, o sopro de vida ou espírito que retorna a 
Deus, é simplesmente o poder vital de Deus voltando a sua fonte original.

Slide 27 Davi torna este fato muito claro em Salmos 104: 29: “...Quando lhes retiras o 
fôlego, morrem e voltam ao pó.”

Slide 28 Leia novamente do Eclesiastes 9: 5: “Pois os vivos sabem que morrerão, mas 
os mortos nada sabem; para eles não haverá mais recompensa, e já não se 
tem lembrança deles.“ Amigos, em quem devemos acreditar? A Bíblia ou os en-
sinamentos do espiritismo? Lembre-se, não é seguro tomar uma posição religiosa 
contrária à Palavra de Deus. Quando fazemos isso, nos tornamos vulneráveis aos 
enganos de Satanás e estamos abertos aos seus ataques.

Slide 29 Muitas pessoas sustentam a crença de que, quando uma pessoa boa morre, ela 
vai diretamente para o céu. No entanto, a Bíblia diz em Salmo 115: 17: “Os mor-
tos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio”. 
Certamente, se os justos estivessem no céu, eles cantariam em louvor a Quem 
os salvara da morte. Os justos e os ímpios estão descansando em seus túmulos 
até o grande dia da ressurreição. Então os vivos louvarão o Senhor, tendo sido 
redimidos da morte. 

Slide 30 Agora note o que o apóstolo Pedro ensinou sobre o assunto da morte quando 
falou no dia de Pentecostes. Atos 2:29, 34 “Irmãos, posso dizer-lhes com fran-
queza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre 
nós até o dia de hoje. Pois Davi não subiu ao céu.” Agora, Davi era um homem 
segundo o próprio coração de Deus. Se alguém fosse admitido no céu na morte, 
certamente seria Davi. No entanto, Pedro declarou: “Porque Davi não subiu aos 
céus”. Pedro disse que ainda está em seu túmulo, aguardando a ressurreição, na 
segunda vinda de Jesus. 

Slide 31 O apóstolo Paulo também ensinou que não receberia sua recompensa da vida 
eterna na morte, mas no momento em que Jesus retornar. Lemos em 2 Timóteo 
4:7, 8: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me 
está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele 
dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a Sua vinda. 
” Assim, o apóstolo Paulo também confi rmou esta grande verdade, que a coroa 
da vida seria dada na volta de Jesus. Ele indicou que nossas recompensas não 
seriam recebidas uma de cada vez, enquanto passamos da morte para a próxima 
vida, mas todos receberão sua coroa de vida ao mesmo tempo em que Jesus 
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aparece pela segunda vez para a salvação. 

Slide 32 Pedro diz em 1 Pedro 5:4 “Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês 
receberão a imperecível coroa da glória. ”

Slide 33 Jesus ensinou a grande verdade da ressurreição. João 5:28, 29: “Não fi quem 
admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que esti-
verem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão; os que fi zeram o bem res-
suscitarão para a vida, e os que fi zeram o mal ressuscitarão para serem 
condenados. ” Jesus enfatizou que haveria duas ressurreições: a ressurreição 
da vida, para os justos, e a ressurreição da condenação, para os ímpios.”

Slide 34 Daniel também falou das duas ressurreições. Nós lemos em Daniel 12: 2: “Mul-
tidões que dormem no pó da terra acordarão: uns para a vida eterna, outros 
para a vergonha, para o desprezo eterno. ” Assim, a Bíblia revela claramente 
que todas as pessoas, tanto justas quanto os maus, estão dormindo, descansan-
do em seus túmulos até suas respectivas ressurreições.

Slide 35 ILUSTRAÇÃO: Certa noite, uma mulher ouviu seu primeiro sermão sobre esse 
assunto. Depois, ela foi ao pregador e disse: “Pastor, você apresentou um quadro 
muito triste hoje. Fiquei tão feliz pensando em meus entes apreciando as belezas 
do céu, mas você me diz que eles estão dormindo, descansando nos túmulos 
até a manhã da ressurreição. “O pastor respondeu:” Bem, suponha que você 
morra e vá para céu. Então você observa sua fi lha namorando um jovem que 
tem hábito de beber, eles têm um acidente automobilístico e são levados para o 
hospital onde os médicos e enfermeiras lutam desesperadamente por suas vidas. 
Ela vive, mas fi ca inválida para o resto de sua vida. 

Slide 36 Além disso, você também vê uma mulher mais jovem com caráter questionável 
que seduz seu marido para o casamento. É óbvio que tudo o que ela está queren-
do é o belo lar e todas as coisas que você e seu marido trabalharam tão duro para 
ganhar. “A mulher disse:” Pare aí mesmo, vejo que a maneira bíblica é a melhor 
maneira “.

Slide 37 Jesus falou da morte como um sono. É um descanso pacífi co sem sonhos, onde 
não há encargos, ansiedades ou preocupações. Jesus chamou a morte de Lazaro 
de sono em João 11:11,14 “Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá 
para acordá-lo. Então lhes disse claramente: “Lázaro morreu...”
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Slide 38 Lembre-se, no início, Jesus disse aos discípulos que Lázaro estava dormindo. 
Eles pensaram que ele estava descansando e a crise de sua doença havia passa-
do. Então, quando Jesus viu que não entendiam, ele claramente revelou o fato a 
eles, Lázaro estava morto. Então, de acordo com Jesus, a morte é como um sono.

Slide 39 Mas o que dizer sobre o ladrão na cruz? Jesus não lhe prometer que iriam estar 
juntos no paraíso naquele dia? Lemos em Lucas 23:43 “E Jesus disse: Certa-
mente te digo hoje, estarás comigo no Paraíso. ”

Slide 40 Amigos, os fatos da Bíblia revelam que nem o ladrão nem Jesus foram ao Paraíso 
naquele dia. O ladrão não morreu naquele dia. Ele ainda estava vivo quando os 
soldados o baixaram da cruz, então eles quebraram as pernas para que ele não 
conseguisse fugir. 

Slide 41 Além disso, quando Jesus apareceu a Maria na manhã da ressurreição, ele disse 
em João 20:17: Jesus disse: “Não me segura, pois ainda não voltei para o 
Pai.” Então, no terceiro dia após a Sua morte, Jesus indicou claramente que Ele 
ainda não havia ascendido ao Paraíso de Deus, onde o trono de seu Pai está 
localizado.

Slide 42 Então, o que Jesus estava dizendo ao ladrão quando estavam pendurados na 
cruz? Ele estava simplesmente dizendo. “Em verdade, eu digo a você hoje - hoje, 
quando não parece que nunca haverá um reino - hoje, quando parece que tudo 
está perdido - hoje, quando parece desesperado - você estará comigo no paraí-
so”. Jesus estava simplesmente respondendo o pedido do ladrão: “Senhor, lem-
bre-se de mim quando você estiver em seu reino”. Era óbvio que o ladrão queria 
ser lembrado naquele dia em particular, mas quando Jesus voltou a criar Seu 
Reino. Mesmo o ladrão tinha a teologia certa. 

Slide 43 Como o ensinamento popular da imortalidade da alma já entrou nas igrejas no-
minais do mundo cristão? É uma das muitas fi losofi as pagãs que entraram na 
igreja quando o paganismo e o cristianismo foram unidos em um único sistema 
religioso universal, apoiado pelo governo romano. William E. Gladstone disse: 
“A doutrina pagã da imortalidade da alma humana entrou pela porta de trás 
da igreja nos primeiros séculos”. Watchman, abril de 1940.

Slide 44 Veja que esse ensino é uma perpetuação da primeira mentira que Satanás contou 
no Jardim do Éden quando disse a Eva em Gênesis 3: 4: “Disse a serpente à 
mulher: “Certamente não morrerão!” Esse engano foi aceito como a crença 
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central de praticamente todas as religiões pagãs e infelizmente para a maioria 
das religiões cristãs desde aquele dia até o presente. Ele constitui a base para a 
fi losofi a e a prática do espiritismo.

Slide 45 Cito agora de uma fonte espiritualista: “O espiritismo é a mensagem de Deus 
para os mortais, declarando que a “A morte não existe”, que todos os que já 
morreram continuam a viver,  que há esperança na vida além para a maioria 
dos pecadores.” The Progressive Thinker, 18 de maio de 1929. O espiritismo 
promove a ideia de que há uma segunda chance para a salvação após o túmulo. 
Este é um dos enganos de Satanás.

Slide 46 A Bíblia ensina em Hebreus 9:27 “Da mesma forma, como o homem está des-
tinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo...” Não há uma 
segunda chance!

Slide 47 ILUSTRAÇÃO: Onde o espiritualismo moderno teve seu início? Sua história re-
monta ao ano de 1848 para a casa da família Fox em Hydesville, Nova York. 
A família Fox alugou uma casa antiga e logo notou ruídos incomuns, como os 
batidas e pancadas. As duas fi lhas que dormiam em um quarto juntos fi caram 
terrivelmente assustadas quando surgiram ruídos. Eles pediriam ajuda para seus 
pais. O pai foi verifi car as janelas, olhar debaixo da cama, no armário, mas quan-
do ele saiu da sala, os barulhos começaram de novo. 

Slide 48 Uma noite, Kathryn, a garota mais velha, depois de ouvir uma batida persistente, 
gritou: “Aqui,........, faça isso.” Ela estalou os dedos duas vezes e imediatamente 
houve duas batidas afi adas e distintas em resposta às dela. Ela então pediu que o 
espírito bate novamente e indicou quantas vezes. Surpreendentemente, a respos-
ta veio exatamente como ela pediu. As meninas elaboraram um código e come-
çaram a transmitir mensagens para frente e para trás. Logo eles descobriram que 
havia um homem enterrado no porão de sua casa que havia sido assassinado. 
Eles cavaram no porão onde o espírito lhes dizia, e eles encontraram o esqueleto 
do homem. Naturalmente, o bairro foi despertado e as irmãs da Fox despertaram 
um grande interesse pelo que eles estavam fazendo. Não demorou até a apresen-
tação de manifestações e as pessoas vieram de todos os lugares para observar 
suas comunicações com o mundo espiritual.

Slide 49 Na Enciclopédia Britânica, Vol. 25, p. 705, diz: “O” movimento espitualista 
“se espalhou como uma epidemia.” Logo, as irmãs Fox tiveram tanto sucesso 
que fi nalmente conseguiram um negócio lucrativo. Elas viajaram por todo os Es-
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tados Unidos e fi zeram muitas aparições públicas e continuaram até os últimos 
anos de suas vidas. Este foi o início do espiritismo moderno na América do Norte.

Slide 50 Nós lemos na Enciclopédia Americana, Vol. 25, p. 42 “Uma onda de interesse 
no espiritismo se espalhou ... e o número de adeptos ... ultrapassou a marca 
de dez milhões. ”

Slide 51 A p´roxima pergunta naturalmente é: Quem são espíritos no espiritismo? Quem é 
responsável por essas comunicações? A Bíblia deixa claro em Apocalipse 12: 9: 
“... Satanás, que engana o mundo todo. ” Sim, a Bíblia ensina que Satanás, ou 
o Diabo, era em certo tempo um belo anjo no céu. Ele foi chamado de querubim 
ungido, o que signifi ca que ele tinha uma posição exaltada ao lado do trono de 
Deus.

Slide 52 A respeito de Satanás, Deus disse: “Você era inculpável em seus caminhos 
desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você.” Ezequiel 
28:15. Veja, Deus criou a Lúcifer um belo ser inteligente com o poder escolhido. 
Deus não força a obediência. Ele quer que o sirvamos porque o amamos e porque 
escolhemos fazê-lo. No entanto, Lucifer perverteu seus poderes de escolha e 
promoveu uma rebelião contra Deus.

Slide 53 É óbvio que Lúcifer tornou-se tão egocêntrico que acreditava que todo o seu po-
der e beleza se originavam dentro de si mesmo. Ele se ressentiu com Deus por 
causa da adoração e louvor que Ele recebeu dos anjos celestiais. Lúcifer even-
tualmente persuadiu um grande número de anjos a se juntarem a ele em uma 
rebelião contra Deus, que causou a guerra no céu.

Slide 54 Nós lemos em Apocalipse 12: 7,9 “Houve então uma guerra no céu. Miguel e 
seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, 
... 

Slide 55 ... Mas estes não foram sufi cientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no 
céu...

Slide 56 ... 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. ”

Slide 57 Em seguida, lemos a advertência em Apocalipse 12:12: “..., 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. ” Então, os espíritos do espiritismo são as forças de 
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Satanás e seus anjos malignos.

Slide 58 O apóstolo Paulo disse: 2 Coríntios 11:14: “Isto não é de admirar, pois o pró-
prio Satanás se disfarça de anjo de luz. ” Lembre-se, se Satanás e seus anjos 
podem transformar-se em anjos de luz, eles também podem se transformar na 
aparência de um amado ou AMIGO

Slide 59 É por isso que o apóstolo Paulo declarou que devemos procurar a proteção de 
Deus contra Satanás, nosso adversário. Nós lemos em Efésios 6:12: “Pois a 
nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, con-
tra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do 
mal nas regiões celestiais. ” Assim, o Diabo e seus anjos, sabendo que o tempo 
é curto, reconhecem que logo serão destruídos no lago de fogo. Portanto, eles es-
tão fazendo de tudo com seus poderes ocultos para enganar e destruir pessoas. 
Um dos piores dos enganos de Satanás é o do espiritismo.

Slide 60 Observe também que a Bíblia ensina que os espíritos dos demônios vão dirigir as 
nações desta terra para a batalha de Armagedon.  Apocalipse 16:14: “Porque 
são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos; eles vão aos 
reis de todo o mundo, a fi m de reuni-los para a batalha do grande dia do 
Deus Todo-Poderoso. ” Se nossos olhos pudessem ser abertos, veríamos anjos 
caídos trabalhando hoje em dia para enganar e destruição a raça humana. Sata-
nás é um mentiroso e um assassino desde o início. Ele é o autor da guerra e ele 
quer o máximo de destruição. Ele odeia a Deus e odeia o homem porque ele foi 
feito à imagem de Deus.

Slide 61 Podemos entender melhor porque as nações do mundo estão inclinadas a uma 
corrida armamentista para uma guerra suicida. Eles estão sendo indevidamente 
infl uenciados pelos espíritos malignos - os espíritos dos demônios. Lamento em 
meu coração ao saber que muitos de nossos líderes, diante das perplexidades 
e dos problemas dessa era crítica, estão se voltando para os salões de sessão 
para responder suas perguntas. Isso é algo que Deus abomina e que acabará por 
trazer nossa ruína e queda. 

Slide 62 Observe que Deus deu um aviso explícito contra o uso dessa fonte para obter in-
formações. Lemos em Levíticos 20: 6, 27: “Voltarei o meu rosto contra aquele 
que procurar médiuns e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. 
Eu o eliminarei do meio do seu povo...”



61

Slide 63 Lembre-se do destino do rei Saul enquanto buscava conselho da bruxa de Endor. 
Nós lemos em 1 Samuel 28:11, 13: “Quem devo fazer subir? “, perguntou a 
mulher. Ele respondeu: “Samuel”...

Slide 64 O que você está vendo? “ A mulher disse a Saul: “Vejo um ser que sobe do 
chão”

Slide 65 Quando nos colocamos deliberadamente no terreno de Satanás, certamente se-
remos enganados e eventualmente destruídos. Mais tarde, Saul morreu como um 
suicida perdido no campo de batalha. Quando o espírito de Deus foi retirado dele, 
ele procurou o conselho da bruxa, mas ele não encontrou conforto nem consolo 
nos espíritos malignos.

Slide 66 Hoje, existem muitas infl uências sutis no trabalho que atraem as pessoas sob o 
feitiço do espiritismo. Alguns são atraídos para o estudo da parapsicologia, eles 
investigam PES- percepção extra-sensorial - apenas para descobrir que eles são 
enganados pelas inteligências alienígenas que se comunicam com eles. Outros 
mergulham na demonologia, na feitiçaria e nas religiões ocultas que também en-
fatizam os contatos com o mundo espiritual.

Slide 67 A adoração do diabo veio à tona e foi surpreendentemente recebida pelos jovens 
através de fi lmes, jogos, aplicativos, jogos de computador, livros de áudio e mú-
sica. Por favor, amigos, não se aventurem no terreno de Satanás. Não investigue 
essas religiões místicas e ciências ocultas. Eles vão degradar e destruir você. 
Esse é o propósito de Satanás

Slide 68 As aparições e as vozes nas sessões são uma contrafação do verdadeiro confor-
to. Não são as vozes dos seus entes queridos e amigos. Satanás se aproveita de 
indivíduos que, no momento da tristeza e da dor, são mais facilmente infl uencia-
dos. Quando seus corações estão esmagados com tristeza, ele os assalta com 
suas decepções. Satanás não engana pessoas apenas em momentos de tristeza, 
mas também durante os dias da juventude e da busca do prazer. Ele engana 
muitos jovens através de brincadeiras de tabuleiros, como o Charlie Charlie, ou 
através de comunicação com copos de vidro que dão mensagens em forma de 
código. Devemos ter muito cuidado para não permitir que nossos fi lhos ou outros 
membros da nossa família participem do que pode aparentemente ser jogos ino-
fensivos. Na verdade, eles estão recebendo sugestões das inteligências invisíveis 
do mundo espiritual. Isso inevitavelmente os levará a um envolvimento mais pro-
fundo
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Slide 69 Lembre-se, Deus e somente sabe do amanhã! Não procure conselho de adivi-
nhos ou astrólogos. Eles não sabem nada sobre o futuro. Sua infl uência levará 
você a uma consideração mais séria do envolvimento oculto e profundo do espiri-
tismo. Lembre-se, a Bíblia diz: “Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não 
sabem nada”. Portanto, não busque consolo nesta falsa esperança. Você será 
inevitavelmente desapontado! 

Slide 70 Além disso, lembre-se da experiência do bispo Pike. Ele começou a mergulhar 
nos mistérios do espiritismo. Ele deixou as amarras da Bíblia e os valores hones-
tos que ela coloca na vida. Ele se divorciou de sua esposa e se casou com uma 
mulher mais nova. Ele logo se viu participando de coisas que ele nunca sonhou 
que ele faria. Eventualmente, ele perdeu sua vida em uma experiência estranha 
que ocorreu no vale da morte das terras da Bíblia, onde Jesus encontrou Satanás 
na tentação do deserto. Ele aparentemente saiu procurando um confronto seme-
lhante e Satanás tomou sua vida. Este é um exemplo clássico do que acontece 
com aqueles que se envolvem no espiritismo.

Slide 71 Hoje, o satanismo e a adoração do diabo se tornaram generalizados. Quem acre-
ditaria que a juventude da cristã seria entregue a coisas tão diabólicas. Os assas-
sinatos são cometidos em nome de oferecer sacrifícios ao diabo. Jovens cujas 
vidas estão fora de harmonia com a palavra de Deus dizem: “Parece que Satanás 
está tão perto e Deus é tão distante”. Então eles procuram uma relação com o 
poder que parece tão próximo. A música satânica e outras diversões selvagens 
preparam suas vidas para um relacionamento íntimo e adorável com o Diabo. 
Eles realmente se tornam seus discípulos e os espíritos malignos controlam suas 
vidas.

Slide 72 Como resultado, as pessoas estão falando muito sobre o exorcismo hoje. Aumen-
tou a necessidade de cristãos que podem expulsar o espírito maligno de pessoas 
que estão sendo controladas por eles. O fi lme O Exorcista, Damian the Phophecy, 
Harry Potter e muitos outros, atraíram grande atenção, não por curiosidade, mas 
porque as pessoas estão tendo aquela experiência horrível. Satanás também 
usou esse fi lme como um meio de seduzir os jovens para a aventura e ter um 
encontro com o Diabo. 

Slide 73 É muito evidente que os cristãos não devem ter nada a ver com o espiritismo. 
O espiritismo nega a autoridade da Bíblia, a personalidade de Deus, a morte de 
Jesus Cristo, o sangue da expiação de Jesus, a ressurreição de Jesus, a segunda 
vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos
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Slide 74 ILUSTRAÇÃO: Um vendedor de livros cristãos visitou uma casa de uma senhora 
um dia. Ao discutir o assunto da morte, ela disse: “Oh, eu tive uma experiência 
maravilhosa. Meu fi lho, que foi morto na guerra, me visita e conversamos juntos 
neste quarto com bastante frequência. “O vendedor cristão respondeu:” Senhora, 
à luz do que estudamos, ele não é seu fi lho. “” Oh, “ ela disse: “ele certamente 
é. Jamais duvidei. “ Ele aconselhou,” Mas, por favor, a próxima vez que ele vier 
peça-lhe para lhe dizer quem ele é em nome de Jesus. ” Algumas semanas depois 
ele voltou para sua casa. Ela o encontrou na porta e disse: “Por favor entre.” “Não 
demorou muito depois da sua visita que meu fi lho apareceu. Quando eu exigi 
que ele me dissesse quem ele era, ele recusou! No entanto, insiste em nome de 
Jesus. Um olhar horrível passou por seu rosto e, quando ele se lançou pela porta, 
ele respondeu: “O diabo”.

Slide 75 ILUSTRAÇÃO: Outro indivíduo despertou uma noite para encontrar-se em uma 
luta de morte com uma força invisível. Quando as mãos poderosas começaram 
a sufocá-lo, ele gritou por ajuda em nome de Jesus. Sim, enquanto ele ofegante 
invocava esse nome precioso, a liberdade veio e ele foi libertado. Além disso, a 
paz entrou em seu coração imediatamente!

Slide 76 ILUSTRAÇÃO: Outro ministro mudou-se para uma casa grande que foi assom-
brada. Ele ouviu todos os tipos de ruídos estranhos, rapeando e chocalhos. Uma 
noite, no meio do inverno, ouviram um som em um quarto no andar de cima e 
subiram para investigar e encontrar faixas lamacentas em toda a colcha. Nin-
guém estava no quarto. Eles olharam as escadas do lado de fora da casa e não 
encontraram uma pegada na neve. Tudo era imperturbável. Eles se ajoelharam e 
oraram fervorosamente para que Deus expulsasse os espíritos malignos.

Slide 77 Quão grato devemos ser que Jesus, que ganhou a vitória sobre Satanás no céu 
e expulsou-o, ainda é o mais forte. Lembre-se, ganhamos a vitória se clamarmos 
por Deus em no momento de necessidade. 

Slide 78 Volte-se para os escritos do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4:13: “Ir-
mãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, 
para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. ” Que-
ridos amigos, isso é um assunto que Deus certamente deseja que entendamos. É 
básico e vital para o nosso relacionamento com Ele

Slide 79 Nós lemos em 1 Tessalonicenses 4: 16,17 “Pois, dada a ordem, com a voz do 
arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, 
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e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.

Slide 80 “Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente 
com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim esta-
remos com o Senhor para sempre. ” Estou ansioso para aquele maravilhoso 
dia em que Jesus retornar e abrir os túmulos dos nossos entes queridos. Ele 
deve aparecer em toda a Sua beleza e poder e ordenar: “Desperta, acorda, 
vós que dormem no pó da terra. Levantem-se para a vida eterna. “ Amigos, 
o caminho de Deus é o melhor caminho. Sua verdade, quando totalmente 
compreendida e recebida no coração traz conforto, paz e segurança, como 
nada mais pode trazer.

Slide 81 Você aceitará Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Você aceitará Sua vitória 
sobre a morte e a sepultura?  Você aceita a verdade de que Ele está voltando 
novamente para recompensar aqueles que o receberam como seu Salvador pes-
soal e que confessaram seus pecados e pela fé reivindicaram as promessas de 
perdão e viveram em obediência amorosa aos Seus mandamentos. Quando esse 
dia chegar, não faz diferença se você passou pela morte ou se você está vivo, 
a morte será engolida na vitória. Estes corpos mortais serão transformados em 
imortalidade. Os justos que estão vivos serão levados junto com os mortos que 
ressuscitaram para encontrar o Senhor nos ares e nós reinaremos com Ele para 
sempre e para sempre. Pergunto-lhe hoje amigos, quantos de vocês irão levantar 
a mão para o céu e decidir comigo que você quer ter essa experiência? Deus te 
abençoe meus amigos. Sim, aceite Jesus agora para que você possa ter essa 
experiência maravilhosa então!

Slide 82 Apelo e Oração.
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#6
O ERRO FATAL QUE NÃO
PODE SER CORRIGIDO

Slide 1 O ERRO FATAL QUE NÃO PODE SER CORRIGIDO

Slide 2 DESCUBRA QUEL É E COMO EVITAR.

Slide 3 Uma profecia com uma aplicação pessoal. Como você pode dizer quando comete 
o pecado imperdoável? Você reconhecerá quando chegar a hora?

Slide 4 Quanto tempo temos para nos preparar para o céu? Alguns poderão fazê-lo até 
sua morte. Outros perderão sua chance antes desta hora, cometendo o pecado 
imperdoável. Muitos fi cam aterrorizados com a possibilidade de cometer o pecado 
imperdoável. Qual é esse terrível pecado que Deus não pode perdoar? Há alguns 
que pensam que é cometer homicídio, suicídio, aborto ou outra ação terrível. A 
Bíblia defi ne o pecado imperdoável como um pecado particular e horrível? Não, 
não acredito que o pecado imperdoável seja cometer assassinato, suicídio ou 
adultério.

Slide 5 A Bíblia diz que Maria Madalena cometeu adultério sete vezes, e também era 
possessa pelo diabo; Mas quando confessou esses pecados, Deus a perdoou. 
Alguns se suicidam quando são mentalmente doentes e não são responsáveis 
por suas ações. Por isso, é duvidoso que o pecado imperdoável seja a cometer 
assassinato, adultério ou mesmo suicídio. 

Slide 6 Qual é o pecado imperdoável, de acordo com Jesus Cristo? Em Mateus 12:31, 
Jesus diz: “Por esse motivo Eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão 
perdoados aos homens, mas a BLASFÊMIA CONTRA O ESPÍRITO NÃO 
SERÁ PERDOADA.” Fico feliz que Jesus tenha dito que “todo pecado” será per-
doado, mas que não podemos pecar contra o Espírito Santo e ser perdoados. En-
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tão, de acordo com Jesus, o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito 
Santo.

Slide 7 De acordo com a Bíblia, existem três membros da Divindade, Deus Pai, Deus 
Filho e Deus, o Espírito Santo. Em Gênesis 1: 1, 2 lemos que todos os três tra-
balharam juntos na criação deste mundo. “No princípio DEUS CRIOU os céus e 
a terra. Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo, e O 
ESPÍRITO DE DEUS se movia sobre a face das águas. ”

Slide 8 Então disse Deus: “FAÇAMOS o homem à nossa imagem, conforme a NOS-
SA SEMELHANÇA”

Slide 9 1 João 5:7 diz claramente que há três membros da Divindade, todos unidos em 
um só. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue; e os 
três são unânimes. “ É claro que o Espírito Santo é um membro defi nitivo da 
divindade trina. O Espírito Santo é o representante de Cristo na Terra hoje. Ele é 
o verdadeiro Vigário de Cristo.

Slide 10 A Bíblia revela que haverá dois espíritos no mundo, o Espírito de Deus, ou o Es-
pírito Santo, e o espírito do diabo. Somos informados em 1 João 4: 1: “Amados, 
não creiam em qualquer espírito, mas EXAMINEM OS ESPÍRITOS para ver 
se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo 
mundo. ”

Slide 11 Muitos correm o risco de serem enganados pelo espírito dos demônios. O traba-
lho do Espírito Santo tem sido incompreendido por muitos, e a obra do diabo, em 
muitos casos, tem sido atribuída ao Espírito Santo. Há alguns que ensinam que 
receber o Espírito Santo resulta em uma demonstração de êxtase, com barulho 
alto e língua ininteligível. Mas eu quero dizer aqui e agora que o Espírito Santo 
não afeta os homens desta maneira.

Slide 12 Em 1 Coríntios 14:33, 40 diz: “POIS DEUS não é Deus de desordem, mas de 
PAZ. Como em todas as congregações dos santos ...Mas tudo deve ser feito 
com DECÊNCIA E ORDEM. ”

Slide 13 Um dos maiores exemplos na Bíblia da recepção do Espírito Santo foi no batismo 
de Jesus. Em Mateus 3:16, 17 lemos: “Assim que Jesus foi batizado, saiu da 
água. Naquele momento os céus se abriram, e Ele viu o Espírito de Deus 
descendo como pomba e pousando sobre Ele. Então uma voz dos céus dis-
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se: “Este é o meu Filho amado, em quem me agrado”. Agora estou certo de 
que Jesus recebeu a maior efusão do Espírito na história do mundo, mas depois 
de receber o Espírito Santo, não começou a dançar e bater as mãos, nem se 
jogou no chão gritando em alta voz. Em nenhum lugar há um registro de Jesus 
agindo desse jeito, no entanto, Ele recebeu o maior derramamento do Espírito 
que qualquer um poderia receber.

Slide 14 Outro exemplo notável do derramamento do Espírito foi no Pentecostes. É descri-
to assim em Atos 2:2-4: “De repente veio do céu um som, como de um vento 
muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. ”

Slide 15 E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre 
cada um deles...”

Slide 16 Este foi um dos maiores eventos da história da igreja. Embora os discípulos te-
nham recebido este grande derramamento do Espírito Santo, não temos registro 
na Bíblia de nenhuma gargalhada estridente, ou falando em língua desconhecida. 
Eles não bateram os pés em algum ritmo de jazz enquanto outros em volta batiam 
palmas. Nenhuma demonstração desse tipo ocorreu no momento de Pentecos-
tes. Nós vimos que os apóstolos receberam grande poder para pregar a Palavra 
de Deus, e eles pregaram com tal poder que milhares foram convertidos em um 
único dia, clamando: “Homens e irmãos, o que devemos fazer?” “Mas, “alguém 
poderia dizer,” “eles não falaram em línguas naquele momento?” A resposta é: 
“Sim, eles falaram em línguas. Eles receberam o dom das línguas, e eles também 
receberam outros dons”

Slide 17 A Bíblia nos fala de muitos dons para a igreja após a ascensão. Em Efésios 4: 
8, 11, 12 lemos: “... Quando ele subiu ... ele designou alguns para apósto-
los, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores 
e mestres, com o fi m de preparar os santos para a obra do ministério, para 
que o corpo de Cristo seja edifi cado.”

Slide 18 O Espírito Santo dá vários dons à igreja. Em 1 Coríntios 12:28 diz: “Assim, NA 
IGREJA, Deus ESTABELECEU primeiramente apóstolos; em segundo lugar, pro-
fetas; em terceiro lugar, mestres; depois os que realizam milagres, os que têm 
dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administra-
ção e os que falam diversas línguas.” Observe que o dom de línguas é o último 
mencionado. No entanto, hoje, o dom das línguas é muitas vezes elevado acima 
de todos os outros dons. Muitos acreditam e ensinam que, se não receber o dom 
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das línguas, ele não pode ser salvo. Muitos dos maiores personagens da Bíblia 
nunca receberam o dom das línguas, e ainda tenho certeza de que serão salvos. 
Não há registro de Jesus falando em línguas; Se Ele tivesse falado, eu acredito 
que teria sido mencionado

Slide 19 Agora, quando os discípulos falaram em línguas no dia de Pentecostes, isso signi-
fi ca que eles falavam em uma linguagem estranha que ninguém entendeu? Não, 
porque lemos em Atos 2: 6, 8: “...pois cada um os ouvia falar em sua própria 
língua.” Os discípulos não começaram a gritar e gemer com sons estranhos que 
ninguém entendeu, nem falaram em um idioma peculiar que nunca tinha sido 
ouvido antes, mas falaram em línguas que o povo entendeu. Haviam pessoas 
reunidas em Jerusalém, nessa ocasião especial, de diferentes partes do mundo, 
e os apóstolos lhes pregavam em suas próprias línguas. E as pessoas disseram: 
“E como ouvimos todos nós em nossas próprias línguas, onde nascemos?” 
Portanto, os discípulos falaram línguas inteligíveis, entendidas pelas pessoas de 
diferentes nacionalidades. Eles não gritaram sons ininteligíveis que ninguém po-
deria compreender.

Slide 20 Satanás tentou falsifi car toda a verdade na Bíblia. Ele se esforçou para falsifi car 
o dom das línguas também. Por mais estranho que pareça, os feiticeiros afri-
canos falam em línguas desconhecidas, mas você diria que isso é um dom do 
Espírito Santo, ou é o dom do espírito dos demônios? Esses adoradores do diabo 
se tornam muito excitados, gritando sons ininteligíveis, aplaudindo, gemendo e 
cantando. Esse ritmo de barulho e palmas das mãos se parece muito com as 
autodenominadas reuniões do Espírito Santo em algumas das igrejas de hoje.

Slide 21 A mesma coisa acontece os índios americanos e outras religiões pagãs que pra-
ticam o espiritismo. Paulo diz: “Deus não é o autor da confusão”. O que Deus 
pensa quando vê um chamado reavivamento do Espírito Santo, reivindicando o 
dom das línguas, mas agindo de modo tão vergonhoso para ser chamado de 
cristão?

Slide 22 ILUSTRAÇÃO: Certa vez, gritos altos, ritmos estranhos e dança da selva emana-
vam de um salão de avivamento. As mulheres agindo de forma mais vergonhosa, 
estavam deitadas no chão e as jovens estavam rolando no chão como se o demô-
nio as possuísse! Mais tarde, o pastor deles foi preso por dirigir embriagado. Esta 
foi uma verdadeira demonstração do poder do Espírito Santo de Deus?

Slide 23 ILUSTRAÇÃO: O jornal de Houston, Texas, relatou a experiência de um carpin-
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teiro de 61 anos que carregava sua esposa incapacitada em uma igreja para ser 
curada. Logo ela se levantou e correu para morrer debaixo das rodas de um carro 
que passava. Ela orava, pregava, gritava em uma língua desconhecida, e então 
como por um poder invisível ela se levantou e correu para fora, jogando-a debaixo 
do automóvel acelerado. Algum cristão verdadeiro poderia dizer que o Espírito de 
Deus faria com que um dos fi lhos de Deus cometesse suicídio? Minha convicção 
pessoal é que foi o espírito do diabo que fez tudo.

Slide 24 Muitas pessoas hoje são enganadas por Satanás. Eles pensam ter recebido o 
Espírito Santo quando é apenas uma manifestação do poder do diabo. Deus nos 
diz em Atos 5:32: “Nós somos testemunhas destas coisas, bem como O 
ESPÍRITO SANTO, que Deus concedeu aos que lhe obedecem“. Muitos que 
afi rmam ter o Espírito Santo hoje estão deliberadamente quebrando o manda-
mentos de Deus. Deus diz claramente que Ele não dará o Espírito Santo aos que 
desobedecem aos Seus mandamentos.

Slide 25 Deixe-me ler as palavras de Jesus em João 14: 15-17: “Se vocês me amam, 
OBEDECERÃO AOS MEUS MANDAMENTOS. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes 
dará OUTRO CONSELHEIRO para estar com vocês para sempre, o ESPÍRITO 
DA VERDADE.

Slide 26 O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas VOCÊS 
O CONHECEM, pois ELE VIVE com vocês e ESTARÁ EM VOCÊS. ”

Slide 27 A vida de quem recebe o Espírito Santo será caracterizada pela obediência. 
“Guarde os meus mandamentos”, diz Jesus. “Então eu prometo enviar o 
Espírito Santo”.

Slide 28 Em João 14:21, Jesus diz: “Quem tem os meus mandamentos e lhes obede-
ce, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu 
também o amarei e me revelarei a ele”. E quem não guarda os mandamentos 
de Deus, não pode esperar receber o Espírito Santo. Se você ama a Deus, você 
quer guardar Seus mandamentos - o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o 
resto.

Slide 29 A Bíblia diz em 1 João 5:3: “Porque nisto consiste o amor a Deus: obedecer 
aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. ” Como 
uma pessoa pode reivindicar amar a Jesus, afi rmar que é convertido, e mesmo 
assim se recusar absolutamente a obedecer Seus mandamentos? O que você 
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pensaria de uma criança que alega amar seus pais, mas se recusa a obedecê-
-los?

Slide 30 Em 1 João 2: 4 diz: “Quem diz: Conheço-O, e não cumpre os Seus man-
damentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele.” Muitos dizem que 
conhecem Jesus, que Ele é o seu Salvador, que foram salvos pela graça, e, no 
entanto, eles não estão dispostos a obedecê-Lo. Deus diz que essas pessoas são 
mentirosas. Lembre-se de que eu não disse que alguém é um mentiroso, mas 
que Deus diz isso em Sua Palavra. Só que é carnal se recusaria a obedecer aos 
mandamentos de Deus.

Slide 31 Romanos 8:7 diz “A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se 
submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. ”

Slide 32 Daria o Senhor o maior de todos os dons, o Espírito Santo a um homem que está 
em rebelião aberta contra Ele? Não, queridos amigos, o dom das línguas, o dom 
da cura, e todos esses outros dons não são dados aos indivíduos que se opõem 
à lei de Deus. Muitos que acham que eles têm esses dons estão verdadeiramente 
enganados.

Slide 33 Por que Jesus nos prometeu enviar o Espírito Santo? Deixe-me ler a razão em 
João 16:13: “No entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, veio, Ele o guia-
rá para toda a verdade ...” Note que Jesus diz que o Espírito Santo nos guiará 
em toda a verdade. Agora a pergunta é. Estamos dispostos a deixar o Espírito de 
Deus nos guiar em toda a verdade? É possível que o Espírito tenha impressiona-
do algumas verdades em nossos corações e mentes que recusamos receber?

Slide 34 Muitas pessoas rejeitam a verdade dizendo: “O que foi bom para o meu avô é 
bom para mim”, como fi zeram nos dias de Cristo. O povo naqueles dias disseram: 
João 9:28, 29: “... “...Nós somos discípulos de Moisés! Sabemos que Deus 
falou a Moisés, mas, QUANTO A ESSE, NEM SABEMOS DE ONDE ELE VEM”.

Slide 35 Assim, eles rejeitaram a verdade, seguindo o que seus pais sempre haviam acre-
ditado em vez de aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador. Então, hoje, muitos 
dizem: “A religião de nossos antepassados é boa para mim. Eu não aceito nova 
luz. “

Slide 36 Queridos amigos, Deus não responsabilizará seus antepassados pelo que eles 
não ouviram. Pois em Atos 17:30 diz: “No passado Deus não levou em conta 



71

essa ignorância, MAS AGORA ORDENA que todos, em todo lugar, SE ARRE-
PENDAM.”

Slide 37 Mas se depois de ouvir as verdades da Bíblia, você as rejeita, Deus diz: Tiago 
4:17: “Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve FAZER O BEM e NÃO O 
FAZ, COMETE PECADO.”

Slide 38 Oremos sinceramente para que o Espírito possa nos ensinar toda a verdade. 
Jesus diz em João 14:26: “Mas o Conselheiro, o ESPÍRITO SANTO, que o Pai 
enviará em Meu nome, LHES ENSINARÁ todas as coisas e lhes FARÁ LEM-
BRAR tudo o que Eu lhes disse.” Está claro, a partir deste texto, que o Espírito 
Santo ensinará os seguidores de Cristo toda a verdade.

Slide 39 Mateus 28:19,20 diz, “Portanto, VÃO E FAÇAM DISCÍPULOS de todas as na-
ções, BATIZANDO-OS em nome do PAI e do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, 
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fi m dos tempos”.  Assim, o Espírito Santo nos ajuda a en-
tender toda a verdade e estaremos tão cheios do Espírito Santo que diremos aos 
outros o que aprendemos.

Slide 40 Em João 16: 7, 8 Jesus disse a Seus discípulos: “Se eu não for, o Conselheiro  
não virá para vocês; mas se eu for, EU O ENVIAREI. Quando ele vier, CON-
VENCERÁ O MUNDO DO PECADO, DA JUSTIÇA E DO JUÍZO.

Slide 41 O Espírito é o Poder de convicção. O Espírito Santo pode trabalhar através de 
pregadores ou outros para trazer convicção aos corações humanos. A questão é, 
como respondemos a essa infl uência? Alguns adiam a decisão.

Slide 42 Por exemplo, em Atos 24:25 nos é dito: ... Félix teve medo e disse: “Basta, 
por enquanto! Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de 
novo”.

Slide 43 Queridos amigos, não endureçam seu coração quando a verdade é apresentada. 
Não diga: “Não, não vou recebê-Lo agora. Não posso fazer o sacrifício agora. 
Não quero defender a verdade hoje. Alguém pode rir de mim ou me perseguir. 
Talvez algum dia eu faça o que Deus quer, mas não hoje.” Eu imploro a você, não 
procrastine, não adie, amanhã pode ser tarde demais.

Slide 44 Em Hebreus 2: 3 Paulo diz: “Como escaparemos se negligenciarmos uma 
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tão grande salvação  ...” Negligência! Ore para que o Espírito Santo entre em 
seu coração hoje! O Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade e nos con-
vencerá dos nossos pecados, para que possamos confessá-los e não errar mais. 
Não negligenciemos a salvação. Amanhã poderá ser muito tarde!

Slide 45 Agora, a questão importante é: “o que é verdade?” Jesus diz em João 17:17: 
“Santifi ca-os pela VERDADE.  A TUA PALAVRA é verdade. “

Slide 46 O Espírito Santo é o Autor da Bíblia e Ele nunca se contradizerá. Em 2 Pedro 
1:21, lemos: “...pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas 
HOMENS FALARAM da parte de Deus, IMPELIDOS PELO ESPÍRITO SANTO.”

Slide 47 Se o Espírito Santo deve nos guiar para toda a verdade, e a Bíblia é a verdade, 
então o Espírito nos guiará para toda a verdade da Bíblia. Eu ouvi as pessoas 
dizerem: “Sim, isso está na Bíblia tudo bem, mas vou para casa orar para que o 
Espírito Santo me mostre o que é certo.” Agora, amigos, o Espírito nunca mostra-
rá nada que não esteja na Bíblia. 

Slide 48 ILUSTRAÇÃO: Uma mulher foi para casa e orou sobre o dia em que deveria guar-
dar como sendo sábado e, enquanto orava, viu a palavra “Domingo” em letras 
ardentes na parede e fi cou convencida de que esse era o dia que deveria guardar. 
Ela rejeitou a verdade de Deus e entristeceu o Espírito. O Espírito Santo, o Autor 
da Bíblia, certamente não era o espírito que lhe falou para guardar o domingo.

Slide 49 É através da Palavra de Deus que o Espírito desperta nosso coração e temos o 
desejo de fazer o que é certo. Em Hebreus 4:12 diz: “Pois a palavra de Deus 
é VIVA E EFICAZ, e mais afi ada que qualquer espada de dois gumes; ela 
penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e JULGA OS 
PENSAMENTOS e INTENÇÕES DO CORAÇÃO. ”

Slide 50 Não devemos virar as costas às verdades da Bíblia e endurecer nosso coração 
para a súplica do Espírito de Deus. As pessoas me dizem que gostariam de ir para 
casa e orar sobre o assunto do batismo para ver o que o Espírito lhes indicaria.

Slide 51 Sempre que fazemos isso, estamos realmente tentando Deus, e fi cando abertos 
aos enganos do diabo. Pois lemos em 2 Tessalonicenses 2:11, 12: “Por essa 
razão Deus lhes envia um PODER SEDUTOR, a fi m de que CREIAM NA MEN-
TIRA, e SEJAM CONDENADOS todos os que não creram na verdade, mas 
tiveram prazer na injustiça.” Isso mostra claramente quais os resultados da 
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rejeição da verdade. Deus nos deixará em absoluta escuridão.

Slide 52 Meus amigos, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo? Em Romanos 
8:14 diz: “...Porque todos os que SÃO GUIADOS pelo ESPÍRITO DE DEUS 
são fi lhos de Deus. ” Se o Espírito o conduz, então você andará na luz logo que 
Deus a revele a você. Não importa quais sejam suas opiniões preconcebidas, 
você não hesitará ao ver o caminho de Deus, você andará por ele.

Slide 53 ILUSTRAÇÃO: Um homem que vivia no pecado há muito tempo participou de 
uma série de reuniões e caiu sob profunda convicção. Depois de um sermão emo-
cionante sobre o juízo fi nal, o homem veio ao pastor com lágrimas escorrendo 
pelo rosto e disse: “Eu acredito no que você prega. Não consigo dormir, noite após 
noite. Estou muito preocupado. Eu sei que devo me entregar ao apelo do Espírito 
Santo e dar meu coração a Jesus”. Mas sua esposa se opôs a ele e colocou todos 
os obstáculos e objeções que ela poderia - o que os vizinhos pensariam, o quão 
difícil seria para as crianças e  que ele era fanático. De qualquer forma, ele a ouviu 
e hesitou em aceitar as verdades que tinham sido tão claramente apresentadas 
da Bíblia. Esperando que ela pudesse mudar sua atitude, ele adiou o dia da de-
cisão. Finalmente, as reuniões acabaram e ele ainda não havia se entregado a 
Deus. É essa rejeição da verdade que entristece o Espírito Santo.

Slide 54 Meses depois o pastor visitou o homem. Enquanto eles se sentaram na varanda, 
ele disse: “Amigo, você se lembra da noite em que disse estar convencido de que 
deveria dar seu coração a Deus?” O homem respondeu: “Sim, lembro muito bem. 
Estava muito convicto. Mas eu desisti e, com o passar do tempo, eu não tenho 
nenhum desejo de guardar o sábado mais. Na verdade, agora estou trabalhando 
no sábado, e isso não me incomoda nem um pouco. “O ministro instou com ele, 
mostrando-lhe o perigo de entristecer o Espírito de Deus, mas sem sucesso. Seu 
coração estava como pedra. Quando o Espírito de Deus nos convence da Sua 
verdade e nós deixamos alguém ser consciência para nós,  quer percebamos ou 
não, estamos entristecendo o Espírito Santo.

Slide 55 Em Gênesis 6: 3 Deus disse a Noé: “O meu Espírito não contenderá para com 
ele para sempre ...” O Espírito de Deus nem sempre insiste conosco. Chegará 
um momento em que Ele nos deixará e nós teremos cometido o pecado contra o 
Espírito Santo.

Slide 56 Em João 6:44, Jesus diz: “Ninguém pode vir a Mim, SE O PAI, que Me enviou, 
NÃO O ATRAIR; ” O Pai nos atrai através da obra do Espírito Santo. Você não vai 
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a Deus no momento que desejar, mas vai quando o Espírito o atrai. Quando nos 
recusamos a ser transformados, e endurecemos nosso coração, estamos entris-
tecendo o Espírito Santo. Quando nos tornamos verdadeiros cristãos, o Espírito 
nos levará dia a dia a uma experiência cada vez mais profunda.

Slide 57 Algumas pessoas pensam que não importa como eles vivem ou agem, ou o que 
fazem, conquanto professem crer no Senhor Jesus Cristo; mas não é assim. Tia-
go 2:19, 20: Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os 
demônios creem - e tremem! Insensato! Quer certifi car-se de que a fé sem 
obras é inútil? ” Assim, qualquer profi ssão que você faça (Ser católico, crente, 
evangélico, etc.) é inútil a menos que faça o que Deus lhe diz para fazer.

Slide 58 Você já ouviu essa voz suave falando com você? Algumas pessoas a chamam 
de CONSCIÊNCIA. Em Isaías 30:21, o Senhor promete nos falar quando somos 
tentados: “Quer você se volte para a direita quer para a esquerda, uma voz 
atrás de você lhe dirá: “Este é o caminho; siga-o”. 

Slide 59 Estou confi ante de que vamos manter sintonia com o céu para ouvirmos a voz 
do Espírito que nos orienta. Não entristeça o seu Salvador, pois, se continuar a 
fazendo, você entristecerá o Espírito. Não se atreva a ignorar o Espírito Santo 
quando Ele está tentando chamar você para mais perto do Salvador. Muitas vezes 
quando nos apegamos a um pecado acariciado, que não queremos abandonar, 
nos afastamos do apelo do Espírito Santo. Todos nós temos batalhas: alguns têm 
temperamentos violentos, outros lutam com orgulho; alguns têm hábitos de men-
tir, ou roubar, ou outros pensamentos e atos pecaminosos. Mesmo que você não 
deseje ir longe em sua experiência cristã, é uma coisa séria recusar ser conduzido 
pelo Espírito de Deus.

Slide 60 Quando o Espírito de Deus nos fala e nos convence do pecado, obedeça essa 
convicção; mas se você não aceitar a advertência e recusar ser guiados pelo 
Espírito de Deus, chegará o tempo em que sua voz suave não será mais ouvida. 
Quando um indivíduo atinge o ponto em que não há mais convicção desse peca-
do, e não há mais nenhum desejo de pedir a Deus que o perdoe por esse pecado, 
você cometeu o pecado imperdoável. Por que é imperdoável? Porque ele não 
mais tem vontade de pedir a Deus que o perdoe.

Slide 61 Deus perdoará qualquer pecado que pedimos a Ele para perdoar. Em João 6:37 
lemos: TODO o que o Pai me der VIRÁ A MIM, e quem vier a mim EU JAMAIS 
REJEITAREI.” Aquele que entristece Espírito Santo, atingiu o ponto onde não 
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tem vontade de fazer o que é certo e não pede perdão. O pecado imperdoável é o 
pecado não confessado. Muitos endurecem seus corações e fi nalmente chegam 
ao ponto onde os pecados de que foram condenados já não parecem ser errados.

Slide 62 Tome o sábado, por exemplo. Muitos que, em certo tempo, confessaram que o 
sétimo dia é o sábado de Deus endureceram seus corações contra ele, e chega-
ram ao ponto em que eles começaram a argumentar contra ele; portanto, eles 
não mais pedirão a Deus que os perdoe quando quebrarem o sábado. É uma 
condição perigosa quando uma pessoa diz que o pecado que ele está cometendo 
não tem importância, que ele não vê nada de errado, porque Deus não pode nos 
perdoar quando chegamos a esse estado. Aparentemente não é o grau do peca-
do, mas arrependimento e perdão que conta.

Slide 63 Moisés cometeu um assassinato. Paulo perseguiu e matou os cristãos. Jacó men-
tiu para o pai e roubou seu irmão. Pedro amaldiçoou e negou Seu Senhor. Mas 
todos esses pecados foram perdoados e esses homens se tornaram bons servos 
de Deus. Por quê? Porque eles ouviram a voz suave chamando-os de volta a 
Deus. Eles deixaram o Espírito de Deus levá-los de volta ao arrependimento.

Slide 64 Davi cometeu grandes pecados contra Deus. Mas em sua tristeza ele clamou, 
Salmo 51:10, 11: “Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro 
de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de 
mim o teu Santo Espírito”. Davi quebrou o mandamento que diz: ”Não adultera-
rás”. Sim, e ele quebrou o mandamento que diz: “Não matarás”, mas ele estava 
preocupado em ter o Espírito Santo longe dele. Oh, como eu gostaria que todos 
fi cássemos preocupados com isso hoje!

Slide 65 O pecado contra o Espírito Santo é um processo gradual. ILUSTRAÇÃO: Supo-
nhamos que um garoto roube uma maçã de um carrinho de frutas, escapa com 
culpa e medo, e se esconde enquanto come. Cada dia ele rouba uma maçã e 
cada dia seu sentimento de culpa se torna menor. Depois de um tempo, ele não 
mais se condena pelo erro. Finalmente de forma descarada, até se orgulha disso, 
alegando que ele tem direito às maçãs. É assim que acontece com pessoas que 
entristecem com o Espírito Santo.

Slide 66 Provérbios 16:25 diz: “Há caminho que parece reto ao homem, mas no fi nal 
conduz à morte. ”

Slide 67 Muitos criminosos hoje tentam se justifi car por seus atos. Na verdade, é uma 
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coisa rara ouvir alguém admitir sua culpa. É possível seguir um curso errado por 
tanto tempo que fi nalmente sente que ele está certo. Quando começa o caminho 
descendente, ele está profundamente perturbado; Mas, fi nalmente, a convicção o 
deixa. Ele entristeceu o Espírito Santo. Se desligarmos nosso despertador todas 
as manhãs assim que ele toca e voltarmos a dormir novamente, depois de várias 
vezes, não mais ouviremos o despertador tocar.

Slide 68 Haverá muitos, quando vier Jesus, que terão cometido o pecado imperdoável sem 
perceber. Em Mateus 7:22 23, lemos: “Muitos me dirão naquele dia: ‘Senhor, 
Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos 
demônios ... e não realizamos muitos milagres? ’ Então eu lhes direi clara-
mente: ‘Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal! 

Slide 69 É evidente que por isso muitos pensam que são bons o sufi ciente só porque per-
tencem a uma igreja e a frequentam regularmente. Mas há muitos na igreja que 
ainda vivem em adultério, mentira e trapaça; e, é claro, a maioria das pessoas 
nas igrejas de hoje está deliberadamente quebrando o mandamento do sábado. 
Há muitos que estão em desacordo com seus vizinhos e que guardam rancores 
em seu coração. Jesus dirá a todas essas pessoas quando vier: “Afastem-se 
de mim, vós que praticais a iniquidade”. Queridos, não basta pertencer a uma 
igreja. Devemos obedecer a Deus e fazer o que Ele quer que façamos.

Slide 70 ILUSTRAÇÃO: É uma coisa triste quando alguém abandona a verdade de Deus 
por este mundo. Uma mulher muito preocupada em seguir a moda tinha participa-
do de algumas reuniões evangelísticas e, quando percebeu o quanto signifi cava 
ser cristã e quanto custava, fi cou tão perturbada que se levantou e saiu da reu-
nião. Um dos evangelistas a seguiu para fora da igreja e a ouviu dizer: “Ó Deus, 
eu não posso abandonar minha carreira social e todos os prazeres da vida. O, 
Espírito de Deus, deixe-me em paz! “Cinco semanas depois, ela foi morta em um 
acidente. Apesar das aparências, ela não tinha esperança de salvação.

Slide 71 ILUSTRAÇÃO: Em um hospital de uma cidade distante, um jovem estava mor-
rendo. Sua mãe sugeriu chamar o pastor, mas o fi lho respondeu: “Não, mãe, não 
seria bom. Dois anos atrás eu estava em uma reunião de evangelismo e fi quei 
profundamente convicto, mas eu saí e orei: ‘Ó Deus, tire essa convicção de mim 
e me deixe em paz!’ Deus ouviu a minha oração e o Espírito me deixou. Não te-
nho vontade de ser cristão. “Essa não é uma maneira terrível de morrer? Espero 
que cada um de nós ouça o som do alarme, e se achar que está esfriando na fé, 
acorde antes que seja tarde demais!
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Slide 72 Devemos ser cristãos verdadeiros cristãos, porque o tempo está passando e Je-
sus logo virá. Meu Deus nos ajude a não entristecermos o Espírito Santo; que o 
fogo da convicção nunca se apague em nosso coração e que hoje cada um de 
nós possa deixar de resistir aos argumentos do Espírito.

Slide 73 Lembre-se queridos, o pecado imperdoável é o pecado não confessado, e Deus 
perdoará hoje, se você apenas pedir a Ele que o faça. 

Slide 74 Apelo e oração.
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#7
SETE GRANDES

MOVIMENTOS RELIGIOSOS

Slide 1 SETE GRANDES MOVIMENTOS RELIGIOSOS

Slide 2 ONDE ENCONTRAR A VERDADE HOJE?

Slide 3 Por que tantas igrejas? Identifi que hoje cada um dos sete movimentos religiosos 
fundados por Deus. Receba as chaves proféticas para o Reino

Slide 4 Houve sete grandes movimentos religiosos na história do nosso mundo. Todos 
foram estabelecidos por Deus. O Senhor deixou claro logo após o pecado entrar 
neste mundo que Ele teria uma igreja e que aquela igreja estaria em confl ito direto 
com Satanás e sua obra. Então, ao longo dos séculos, Deus sempre teve uma 
igreja, uma igreja especial, para continuar Seu trabalho.

Slide 5 Depois que Adão e Eva pecaram, o Senhor falou com Satanás: Gênesis 3:15: 
“Porei INIMIZADE entre VOCÊ e a MULHER, entre a sua descendência e o 
descendente dela; ...

Slide 6 ...este lhe ferirá a CABEÇA, e você lhe ferirá o CALCANHAR”. Cristo foi morto, 
mas Ele se levantou novamente. Quando Satanás fi nalmente for destruído, ele 
nunca mais se levantará.

Slide 7 Deus deixou bem claro para Adão e Eva que sempre haveria inimizade entre a 
Igreja e o diabo e que Deus iria lutar contra Satanás. Deus também indicou que 
haveria um caminho de escape para Adão e Eva e para todos os seus descen-
dentes. No capítulo quatro de Gênesis, descobrimos que Deus imediatamente 
instituiu uma série de serviços religiosos para Adão e sua família. As ordenanças 
sacrifi ciais foram dadas a eles, apontando para a morte de Jesus na cruz. Ao rea-
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lizar esses sacrifícios, eles reconheceram que haveria um Salvador que morreria 
por eles e seus pecados.

Slide 8 A IGREJA DE ADÃO, 4004 B.C. Foi fundada por Deus no Jardim do Éden, na 
criação. Era uma igreja pura. Nós sabemos que Adão e seus descendentes ado-
ravam no portão leste do Jardim do Éden. O Senhor colocou um anjo lá com 
uma espada fl amejante, e eles reconheceram que a glória e a presença de Deus 
estavam naquele lugar. Então iam ali para adorar a Deus.

Slide 9 Adão e Eva logo viram os resultados do pecado; que o salário do pecado é ver-
dadeiramente a morte. Eles viram as folhas caindo, os espinhos e os cardos; 
eles viram a fl or murchando, e todas as evidências da morte e do pecado que 
os cercavam. Não demorou muito após a fundação da Igreja de Adão para que a 
corrupção começasse a corroer suas fi bras morais.

Slide 10 Na verdade, houve até um assassinato na própria família de Adão. Abel foi morto 
por seu irmão Caim. A Igreja de Adão começou a descer, descer espiritualmente 
até que fi nalmente se tornou tão pecaminosa que Deus olhou para a Terra e viu 
que ela era corrupta em todos os sentidos. Então, Deus decidiu que Ele deveria 
iniciar outro movimento religioso para chamar Seus verdadeiros santos da Igreja 
de Adão e organizar uma nova igreja. 

Slide 11 E esta foi a IGREJA DE NOÉ, no ano 2348 AC. 

Slide 12 Nós lemos em Gênesis 6:5,6 “O Senhor viu que a perversidade do homem 
tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu 
coração era sempre e somente para o mal...

Slide 13 ... Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra; e isso 
cortou-lhe o coração. ” Ele disse: “Sinto muito por ter feito este mundo, porque 
fi cou tão corrupto”. A maldade e o pecado entristeceram o coração de Deus.

Slide 14 Em Gênesis 6: 7,8 lemos “Disse o Senhor: “Farei desaparecer da face da ter-
ra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais 
pequenos e as aves do céu. ARREPENDO-ME DE HAVÊ-LOS FEITO...

Slide 15 ...A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. ” Noé era um verdadeiro 
servo de Deus, obediente à lei de Deus, apesar de toda a corrupção ao seu redor; 
então ele encontrou graça aos olhos de Deus.
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Slide 16 Deus disse a Noé em Gênesis 6:18: “Mas com você estabelecerei A MINHA 
ALIANÇA, e VOCÊ ENTRARÁ NA ARCA com seus fi lhos, sua mulher e as 
mulheres de seus fi lhos.” Deus viu que de todo o povo, Noé era o servo mais 
justo e obediente. Ele estabeleceu Sua aliança com Noé e usou-o poderosamente 
para liderar o segundo grande movimento religioso do mundo.

Slide 17 Deus também disse a Noé, Gênesis 6:19: “FAÇA ENTRAR NA ARCA um casal 
de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para CONSERVÁ-LOS VIVOS 
com você. ” O mundo seria destruído por um dilúvio, e Deus queria que Noé 
advertisse as pessoas para que se afastassem da Igreja de Adão que havia se 
tornado tão corrupta e retornassem à obediência dos mandamentos de Deus.

Slide 18 Sem dúvida, os pregadores daquele tempo ridicularizaram o trabalho de Noé e 
provavelmente disseram que estava louco e que as pessoas que se uniram à 
sua igreja também eram loucas. Eles provavelmente disseram, como as pessoas 
dizem hoje, que eles eram membros de uma igreja antiga, e então se recusaram 
a sair da Igreja de Adão. Eles certamente disseram: “Certamente, a igreja de 
Adão deve ser a verdadeira porque foi fundada por Deus no passado”. Eles não 
conseguiram reconhecer que Deus estava lhes dando uma última mensagem de 
advertência antes da destruição da Terra por um dilúvio.

Slide 19 Os descendentes de Noé queriam construir uma grande cidade e, como resul-
tado, construíram a Torre de Babel. Seus pecados se multiplicaram enquanto a 
Torre de Babel se tornava um centro do falso culto pagão. Os cultos de mistérios 
da Babilônia se originaram aqui. Deus estava desgostoso com eles e confundiu 
sua língua para que não pudessem entender um ao outro. Isso os fez espalhar 
sobre a face da terra. Não era o plano de Deus que eles se reunissem em grandes 
cidades, então Ele os dispersou mudando sua língua e isso frustrou a tentativa do 
povo de estabelecer uma religião mundial em oposição a Deus.

Slide 20 Os descendentes de Noé tornaram-se cada vez mais perversos até que fi nal-
mente o Senhor teve que procurar outro grande homem para expulsar o povo da 
Igreja de Noé. O Senhor viu que tinha um servo fi el na terra que estabeleceria um 
novo movimento que seria verdadeiro para Deus. Esse homem era Abraão. Deus 
chamou Abraão para liderar seu terceiro grande movimento religioso neste mundo 
amaldiçoado pelo pecado.

Slide 21 Então Deus estabeleceu a IGREJA DE ABRAÃO,  no ano 1996 B.C.
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Slide 22  Nós lemos em Gênesis 12:1,2 “Então o Senhor disse a Abrão: “Então o Se-
nhor disse a Abrão: “SAIA DA SUA TERRA, do meio dos seus parentes e da 
casa de seu pai, e vá para a TERRA QUE EU LHE MOSTRAREI...

Slide 23 ...Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu 
nome, e você será uma bênção.” Deus disse a Abraão para sair do país onde 
ele morava por causa da grande maldade que prevalecia lá. Assim, começou o 
terceiro movimento religioso liderado por Abraão e seus descendentes. 

Slide 24 Depois de muitos anos, Abraão teve um fi lho, Isaque. Isaque teve dois fi lhos, Jacó 
e Esaú. Jacó teve doze fi lhos, um dos quais era José, que foi vendido aos egíp-
cios como escravo. Você recorda que seus irmãos foram para o Egito durante a 
fome quando José se tornou o primeiro ministro do Egito, e como José fi nalmente 
se revelou aos seus irmãos que o venderam em escravidão. José perdoou seus 
irmãos e trouxe seu pai para o Egito. 

Slide 25 Assim, a Igreja de Abraão fi nalmente se estabeleceu no Egito, pois todos os des-
cendentes de Abraão estavam lá. Estes descendentes de Abraão se tornaram 
conhecidos como israelitas, pois o nome de Jacó foi mudado para Israel. Eles 
se multiplicaram e se tornaram uma multidão. Os egípcios tentaram mantê-los 
em escravidão o tempo que pudessem, e os fi zeram trabalhar muito. Enquanto 
estavam escravizados no Egito, perderam de vista a Deus, adotando os costumes 
pagãos dos egípcios, desconsiderando completamente o plano de adoração que 
Deus criou para eles. Deus olhou com compaixão para a Igreja de Abraão. 

Slide 26 A Igreja de Abraão voltou-se cada vez mais para o paganismo até que desceu, 
desceu e desceu. Muitos adoraram ídolos como os egípcios, e comeram as coi-
sas impuras que os egípcios comiam. Então Deus teve que fazer algo novamente 
para tirar o Seu povo fi el da escuridão e do pecado.

Slide 27 O próximo homem chamado por Deus para liderar outro grande movimento reli-
gioso foi Moisés, o autor dos primeiros cinco livros da Bíblia.

Slide 28 A IGREJA DE MOISÉS foi estabelecida em 1491 AC.

Slide 29 A vida de Moisés foi salva milagrosamente quando ele era um bebê. Ele foi ado-
tado na casa da realeza no Egito pela fi lha do rei; mas sua própria mãe piedosa 
o ensinou em seus primeiros anos de vida a amar e servir o verdadeiro Deus. E 
embora Moisés tenha sido educado e treinado para se tornar um ofi cial alto no 
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reino egípcio, Deus reconheceu que ele preferiria servir a Ele do que servir esse 
mundo; então ele chamou Moisés para levar Seu o povo para fora do Egito.

Slide 30 Êxodo 3:7, 8 - Disse o Senhor: “De fato tenho visto a opressão sobre o meu 
povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus 
feitores, e sei quanto eles estão sofrendo...

Slide 31 ... Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para 
uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. ” Deus deixou claro a Moisés 
que queria tirar Seu povo do Egito, e Ele queria tirá-los por seu grande poder.

Slide 32 Deus diz em Êxodo 19: 5: “Agora, se me obedecerem fi elmente e guarda-
rem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as 
nações. ”  Se os israelitas estivessem dispostos a obedecer a Deus e a manter 
a sua aliança, Ele estaria disposto a abençoá-los abundantemente. Deus nunca 
muda. Ele abençoará o Seu povo abundantemente hoje, se guardarmos os Seus 
mandamentos.

Slide 33 Deus declarou Sua presença na lei imutável, os Dez Mandamentos. Ele procla-
mou Sua lei no meio do fogo, do trovão e da fumaça. As pessoas disseram que 
obedeceriam a Deus, mas não demorou muito para que murmurassem contra Ele.

Slide 34 No momento em que Deus estava dando os Dez Mandamentos a Moisés no Mon-
te Sinai, os israelitas fi zeram um bezerro de ouro para adorar. Eles não consegui-
ram abandonar o sistema de culto pagão.

Slide 35 A Igreja de Moisés continuou a descer, descer, descer. Eles aceitaram cada vez 
menos os caminhos de Deus, mas eles pareciam acolher com prazer as tradições 
e os mandamentos dos homens cada vez mais e mais. A Igreja de Moisés logo 
perdeu o caminho completamente e andava de uma maneira que era contrária à 
vontade de Deus.

Slide 36 Então, Deus fundou o próximo grande movimento religioso. Foi conduzido por 
próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo.

Slide 37 Esta foi a IGREJA DE JESUS E OS APÓSTOLOS, 31 D.C.

Slide 38 Nós lemos em Mateus 4:17-20:  “Daí em diante Jesus começou a pregar: 
“Arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo...
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Slide 39 ...E disse Jesus: “Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens”. No mes-
mo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram.”

Slide 40 O Filho de Deus veio a este mundo para chamar aqueles que ainda O amavam a 
sair da Igreja de Moisés. A Igreja de Moisés se tornou corrupta. Estava cheio de 
tradições e já não obedeciam aos mandamentos de Deus. Os profetas de Deus 
foram perseguidos e suas mensagens foram rejeitadas.

Slide 41 Em Marcos 1:14, 15 lemos: “Depois que João foi preso, Jesus foi para a Ga-
liléia, proclamando as boas novas de Deus. “O tempo é chegado”, dizia ele. 
O Reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas! 
” Jesus foi de lugar para lugar, dizendo às pessoas que tomassem a cruz e O 
seguissem. Ele estava chamando seus fi éis da Igreja de Moisés.

Slide 42 E qual foi a atitude da maioria das pessoas em relação a Jesus neste novo movi-
mento religioso? Lemos em João 9:28, 29 “Então O INSULTARAM e disseram: 
“Discípulo dele é você! Nós somos discípulos de Moisés! Sabemos que 
Deus falou a Moisés, mas, quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem”.

Slide 43 Observe, eles estavam dizendo que pertenciam à Igreja de Moisés. Eles sentiram 
que eram membros de uma antiga igreja estabelecida. Jesus estava pregando 
nova luz, e eles não queriam aceitá-Lo. É o mesmo hoje, muitos dizem que a 
religião da mãe, do pai ou da avó é boa o sufi ciente para eles. Por que essa é 
uma religião antiga e estabelecida no passado. Eles não aceitam nova luz. Que-
ridos amigos, aqueles que não aceitaram os ensinamentos de Jesus Cristo e não 
responderam a Seu chamado para sair da Igreja de Moisés estavam perdidos. 
Os pregadores estavam tomando o dinheiro do povo, mas não os alimentando na 
verdade.

Slide 44 Suponhamos que Pedro, Tiago, João e Paulo tivessem decidido fi car na Igreja 
de Moisés porque seus pais eram membros lá e porque eles tinham sido criados 
nela. Se eles tivessem se recusado a sair quando Jesus os chamou, eles esta-
riam perdidos. Lembre-se de que, enquanto seus pais e mães, avós e avós foram 
salvos na Igreja de Moisés, depois que Jesus os chamou para sair, eles não po-
deriam mais ser salvos se permanecerem ali. Uma vez chamados, eles deveriam 
atender a esse chamado.

Slide 45 Os pregadores da Igreja de Moisés se opuseram muito ao Filho de Deus. O sumo 
sacerdote e os líderes eram os mais zelosos em tentar destruir Sua vida e, fi nal-
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mente, realizaram essa ação terrível crucifi cando-O. Eles insistiram em rejeitar as 
verdades que Ele ensinou, portanto foram rejeitados como igreja e como nação. 
Podemos crucifi car Cristo hoje também, por nossa rejeição de Sua verdade.

Slide 46 Após a ressurreição, a maior preocupação de Jesus foi a continuação de Sua 
obra. Ele organizou a Igreja Apostólica e recomendou a Seus apóstolos. Marcos 
16:15 “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. ” 
Os discípulos trabalharam duro para levar a mensagem ao mundo então conhe-
cido. Eles batizaram todos os que creram e fundaram igrejas em todas as partes 
do mundo.

Slide 47 Quando os discípulos estavam perto do fi nal de seus dias, eles previram que a 
corrupção estava entrando na Igreja Apostólica. Era uma questão de preocupação 
real para eles. Em Atos 20:29, 30, Paulo diz: “Sei que, depois da minha parti-
da, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E 
dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fi m 
de atrair os discípulos. ” Deus mostrou ao apóstolo Paulo que um homem de 
pecado surgiria, que se sentaria em um templo e que se autoproclamaria Deus.

Slide 48 Paulo previu o surgimento do papado. Ele estava muito preocupado com a corrup-
ção da Igreja Apostólica, tanto que ele advertiu, em Atos 20:31 e diz “Por isso, 
vigiem! Lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir a 
cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. ”

Slide 49 Antes da morte dos apóstolos, eles viram como as diferentes igrejas que tinham 
fundado em Éfeso, Corinto, Roma e outros lugares estavam disputando o poder. 
Foi isso que o apóstolo Paulo advertiu com lágrimas.

Slide 50 Mais tarde, o imperador romano Constantino elevou o bispo de Roma ao cargo 
de chefe supremo da igreja para todo o mundo. Isso é exatamente o que Paulo 
havia advertido. Esse era homem que se levantaria e se sentaria em um trono 
num templo, se autoproclamando Deus.

Slide 51 O imperador romano Constantino se dizia convertido ao cristianismo, embora 
ainda fosse um pagão adorador do sol. Querendo que a igreja fosse popular, 
ele instou os pagãos a se juntarem à Igreja Cristã. Os líderes da igreja fi caram 
lisonjeados com as atenções do imperador do grande Império Romano, mas não 
eram tão escrupulosos quanto à guarda dos padrões divinos.
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Slide 52 No artigo, “Constantino”, a Enciclopédia Britânica diz: “O paganismo ainda era 
uma crença ativa neste homem ... 

Slide 53 ... Ele era, na melhor das hipóteses, apenas meio-pagão, meio cristão, e 
procurava combinar a adoração de Cristo com o culto de Apolo, 

Slide 54 ...tendo o nome de um e a fi gura do outro impresso em suas moedas “

Slide 55 Os pagãos chamados convertidos trouxeram suas imagens, água benta, asper-
são, purgatório, cenas sagradas e outras formalidades para a igreja. Tais doutri-
nas e confi ssões eram todas de origem pagã, e foram adotadas pela igreja.

Slide 56 Henry Thomas Buckle diz: “A adoração dos ídolos foi substituída pela ado-
ração dos santos; o culto de Cibele foi substituído pelo culto à Virgem; as 
cerimônias pagãs foram estabelecidas em igrejas cristãs;

Slide 57 Constantino o Grande fez uma lei para todo o império (321 A.D.) que o do-
mingo deveria ser guardado como um dia de descanso em todas as cidades 
e cidades; mas ele permitiu que as pessoas do campo trabalhassem neste 
dia.” Enciclopédia Americana, artigo “ Sábado “.

Slide 58 Ele promulgou o Edito de Constantino de 7 de março de 321 D.C. Seu decreto 
dizia: “Que todos os juízes e pessoas da cidade, e a ocupação de todos os 
comércios, descansem no venerável dia do sol”.

Slide 59 Parece que Constantino planejou fazer do domingo o vínculo da união entre o 
paganismo e o cristianismo. Esse era o método de harmonizar toda a discórdia 
encontrada ao longo de seu império em um grande sistema de adoração.

Slide 60 Nessa época, não só o ensino da Bíblia quanto ao dia sagrado de Deus mudou, 
mas o modo do batismo também foi alterado. O ensino bíblico sobre o estado dos 
mortos, a punição dos ímpios e muitas outras doutrinas foram alteradas pela igre-
ja. As igrejas agora fi caram cheia de imagens e santuários. Em vez de os homens 
confessarem seus pecados a Deus, eles confessaram-no aos padres; essa era a 
obra do anticristo que reivindica o poder que pertence apenas a Deus. Este foi o 
poder que o apóstolo Paulo advertiu. Este era o “fi lho da perdição”.

Slide 61 A igreja que foi fundada por Cristo e Seus apóstolos estava descendo, descendo, 
descendo, até que se tornou completamente corrupta. Então o Senhor teve que 
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procurar alguém para liderar o Seu povo. Deus estava então pronto para chamar 
Seu povo da igreja que foi fundada pelos apóstolos, e quem poderia ser usado 
para fazer este grande trabalho de reforma?

Slide 62 Logo Deus chamou um padre da Igreja Papal para estabelecer a IGREJA DA 
REFORMA, 1517 D.C.

Slide 63 Este sacerdote da Igreja Papal era um homem justo e estava decepcionado por 
causa das tradições da igreja. Este homem não era outro senão Martinho Lutero, 
a quem Deus chamou para liderar o sexto grande movimento religioso de volta a 
Deus.

Slide 64 Lutero foi auxiliado por outros grandes reformadores como Wicleff, Huss, Jerôni-
mo, Calvino, Zwingli, Knox e muitos outros. Deus encontrou homens em diferen-
tes terras para chamar o povo da Igreja Católica Romana. Esses reformadores 
sérios chamaram esse sistema falso de adoração do anticristão, e eles sabiam do 
que falavam.

Slide 65 Infelizmente, o protestantismo hoje já não proclama a mesma em alta voz. Já 
não parecem dispostos a chamar o anticristo pelo nome certo. O protestantismo 
perdeu seu caráter e sua força hoje, e está propagando muitas das tradições da 
igreja papal, incluindo o falso Sábado.

Slide 66 Mas graças a Deus por este grande homem chamado Martinho Lutero. Foi preci-
so coragem para ele deixar a Igreja Papal. E se Martinho Lutero tivesse dito: “Meu 
pai, minha mãe, minha avó e meu avô e todos os meus antepassados até agora 
eram membros da Igreja Católica. Então, por favor, Deus, não me peça para sair. 
” Quais teriam sido os resultados? Não haveria uma Reforma. Deus mostrou a Lu-
tero a grande verdade da justiça pela fé. Se Lutero tivesse fechado os olhos para 
aquela maravilhosa luz que Deus lhe revelara, seria um pecado grave. Lutero não 
poderia ter sido salvo, embora seus ancestrais pudessem ter sido sinceros no que 
eles acreditavam.

Slide 67 Muitos, sem dúvida, recusaram-se a sair da Igreja Romana durante a Reforma. 
Eles disseram: “Esta é a igreja mais antiga e foi fundada por Cristo e os apósto-
los.” Nós ouvimos as mesmas desculpas hoje. Muitos dizem que a Igreja Católica 
é a igreja mais antiga do mundo, portanto deve estar certa.

Slide 68 Meus amigos, quando Deus nos chama a sair, devemos prestar atenção ao seu 



87

chamado, não importa a idade da nossa igreja. Aqueles que se recusaram a sair 
quando os reformadores estavam pregando se perderam. Infelizmente, a Igreja 
da Reforma começou a descer, descer, e descer, assim como todas as outras. 
O protestantismo adotou muitos dos falsos ensinamentos da Igreja Católica Ro-
mana e os defendem. Não existe mais nenhum protesto contra as tradições e as 
práticas do papado ...

Slide 69 Pode-se fazer qualquer coisa e pertencer a essas igrejas. Dançar, ir a shows, 
beber, fumar, jogar e todos os outros hábitos mundanos são encontrados nas igre-
jas modernas. Então o protestantismo desceu, desceu, desceu, até que, nestes 
últimos dias antes da volta de Jesus, o Senhor estabeleceu Seu sétimo e último 
movimento religioso de volta a Deus. Sete é o número da perfeição e indica com-
pletude, e este sétimo movimento religioso é chamado

Slide 70 A IGREJA REMANESCENTE, estabelecida em 1844 D.C.

Slide 71 Em Apocalipse 12:6, a verdadeira igreja é descrita como a mulher que fugiu para 
o deserto onde Deus tinha um lugar preparado para ela durante “mil duzentos e 
sessenta dias”

Slide 72 E em Apocalipse 12:14, esse mesmo período é referido como “um tempo, tem-
pos e metade de um tempo.”

Slide 73 Esta mulher é descrita como uma mulher pura, de branco. Já descobrimos em 
Ezequiel 4:6 que um dia na profecia bíblica representa um ano. Então, esses 1260 
dias que a igreja fugiu para o deserto é literalmente 1260 anos proféticos. A ver-
dadeira igreja desapareceu como uma organização durante a Idade das Trevas, 
de 538 A.D. a 1798 A.D. quando a Igreja Católica Romana governou com supre-
macia. Tanto Daniel quanto o Apocalipse deixam claro que, durante este período 
de 1260 anos, o anticristo governaria.

Slide 74 A Igreja da Reforma, fundada em 1517, não poderia ser a última igreja verdadeira 
de Deus, ou a Igreja Remanescente, pois a mulher que deveria sair do deserto 
só apareceria depois de 1798 DC. Como a maioria das igrejas protestantes de 
hoje foram fundadas no movimento da Reforma de 1517, nenhuma poderia ser a 
última igreja. É verdade que elas foram guiadas por Deus e seus líderes, homens 
como John Wesley e outros, eram grandes homens, mas se esses homens piedo-
sos pudessem ver a corrupção nas igrejas de hoje, eles provavelmente tremeriam 
em suas sepulturas, como diz o ditado.
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Slide 75 Nenhuma das igrejas protestantes de hoje é a última igreja verdadeira de Deus. 
No entanto, Deus tem muitas pessoas nessas igrejas que são honestas e since-
ras. Se quiserem luz, o Senhor os revelará, e eles sairão dessas igrejas populares 
antes que Jesus venha.

Slide 76 Em Apocalipse 12:17 Deus nos fala mais sobre Sua última igreja verdadeira “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 
fi éis ao testemunho de Jesus. ”

Slide 77 A característica excepcional desta Igreja Remanescente, como você pode ver, é 
que ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. A 
última igreja, ou a Igreja Remanescente, seria como a igreja original ou apostó-
lica, mantendo o mesmo sábado, defendendo os mesmos ideais e padrões que 
Deus deu ao Seu povo através de Jesus Cristo.

Slide 78 Em Apocalipse 19:10 diz: “Porque o testemunho de Jesus é o espírito de 
profecia.” A Igreja Remanescente de Deus guarda todos os mandamentos de 
Deus, tem o mesmo padrão de vida que a igreja apostólica, não acredita em 
beber, fumar, jogos de azar ou teatro. É uma igreja limpa. Atualmente, há apenas 
uma igreja que se encaixa nessa descrição da Igreja Remanescente de Apoca-
lipse 12:17. Essa igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o único movimento 
mundial que guarda todos os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia.

Slide 79 Em Mateus 24:3 os discípulos perguntaram a Jesus ... “Dize-nos, quando acon-
tecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fi m dos tempos? 
“

Slide 80 Jesus disse, em conexão com os sinais do fi m do mundo em Mateus 24:14: “E 
este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho 
de todas as nações, e então o fi m virá”. Então, há uma mensagem que Deus 
quer pregar a todas as nações, até os confi ns da terra. É muito importante que 
saibamos que mensagem é essa, para que possamos pregar a mensagem certa.

Slide 81 Em Apocalipse 14: 6, 7 encontramos esta última mensagem de advertência para 
o mundo, a mensagem de que Sua última igreja verdadeira pregará ao mundo nos 
últimos dias antes da segunda vinda de Cristo. Diz: “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. 
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Slide 82 Apocalipse 14:7 - Temam a Deus e glorifi quem-no, pois, chegou a hora do 
seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das 
águas”. Esta é a primeira fase da última mensagem de Deus, uma advertência 
de que chegou a hora do seu julgamento.

Slide 83 Agora, há apenas uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo dia, que prega que a 
hora do julgamento de Deus chegou. É a única igreja que afi rma compreender as 
profecias de Daniel 8 e 9 em relação ao julgamento. É a única igreja que prega a 
profecia dos 2.300 anos de Daniel 8:14. Esta é a profecia que revela que o julga-
mento começou no céu em 1844.

Slide 84 Depois, há uma segunda mensagem, encontrada em Apocalipse 14: 8 “Um se-
gundo anjo o seguiu, dizendo: “Caiu! Caiu a grande Babilônia que fez todas 
as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição! “

Slide 85 ... Agora, quem é esta Babilônia que caiu, para baixo e para baixo?  A palavra 
“Babilônia” pertence à confusão religiosa do mundo nos últimos dias. As últimas 
estatísticas revelam que existem 5000 seitas de cristãos. Embora existam mais 
religiões, e mais pessoas que professam ser cristãs no mundo de hoje, há menos 
espiritualidade. Deus diz que Babilônia caiu. Enquanto a Babilônia pertence à 
confusão religiosa em geral, ela tem uma aplicação ainda mais específi ca, como 
revelado em Apocalipse no capítulo 17.

Slide 86 Em Apocalipse 17, Babilônia é retratada como a mulher de escarlate. Quem é 
essa Babilônia, a mulher de escarlate? Apocalipse 17: 5: “E em sua testa es-
creveu um nome: MISTÉRIO, BABILÔNIA A GRANDE, A MÃE DAS PROSTI-
TUTAS E DAS ABOMINACÕES DA TERRA”.

Slide 87 Babilônia representa a igreja prostituta, a Igreja Papal. Suas fi lhas prostitutas são 
as igrejas que saíram da Igreja Papal, que ainda estão praticando as mesmas 
falsas doutrinas. A Igreja Remanescente está pregando a mensagem de Deus, 
que a Babilônia caiu, chamando os homens para que saiam da Babilônia, saiam 
da prostituta e suas fi lhas que estão pregando as mesmas doutrinas e práticas 
impuras.

Slide 88 Há uma terceira fase para o evangelho eterno em Apocalipse 14: 9-11: “Então 
um terceiro anjo os seguiu, dizendo com grande voz:” Se alguém adora a 
besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou não a mão dele, ...
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Slide 89 ...será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos an-
jos e do Cordeiro...

Slide 90 Apocalipse 18:4... “Então ouvi outra voz do céu que dizia: “Saiam dela, vo-
cês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que 
as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam

Slide 91 Era importante que as pessoas saíssem da Igreja de Adão nos dias de Noé?

Slide 92 Era importante que as pessoas saíssem da Igreja de Noé nos dias de Abraão?

Slide 93 Era importante que as pessoas saíssem da Igreja de Abraão nos dias de Moisés?

Slide 94 Era importante que as pessoas saíssem da Igreja de Moisés no dia de Jesus e 
dos Apóstolos?

Slide 95 Foi importante para eles sair da Igreja Católica Romana no dia da Reforma? Sim, 
meus amigos, era importante!

Slide 96 E hoje Deus está chamando de novo: “Saiam dela Meu povo”

Slide 97 Você está disposto a atender o chamado de Deus? Ele diz em João 10:26, 27: “...
mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas 
ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. ”

Slide 98 E em João 18:37, Jesus diz: “Todos os que são da verdade me ouvem”.

Slide 99 Muitos são chamados por Deus para sair dela, mas poucos são escolhidos. Isso 
não é porque o Senhor não quer escolhê-los, mas porque eles se recusam a 
atender ao chamado. A vida abundante que nos prometeu através de Jesus é 
gratuita para todos. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Em breve Ele 
ajuntará Suas ovelhas. O amanhã de Deus será melhor do que hoje. Deus está 
chamando você para sair da Babilônia. Você defenderá Jesus e a verdade dEle? 
Você avançará e declarará sua fi delidade a Ele e à Sua igreja? Você se juntará a 
mim hoje para tomar essa decisão agora? Deus te abençoe meu amigo.

Slide 100 Apelo e oração.
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#8
RX – PRESCRIÇÃO PARA
 A FELICIDADE PESSOAL

Slide 1 RX – PRESCRIÇÃO PARA A FELICIDADE PESSOAL

Slide 2 VOCÊ PODE COMEÇAR TUDO DE NOVO!

Slide 3 UMA NOVA VIDA!

Slide 4 O que você quer mais do que qualquer outra coisa. Isso lhe dará tranquilidade 
para enfrentar um mundo turbulento. Receba segurança ilimitada.

Slide 5 Muitos estão se perguntando, é necessário ser batizado para ser salvo? Hoje 
vamos estudar a Palavra de Deus e encontrar a resposta a esta pergunta. Às ve-
zes, nos referimos ao batismo como porta de entrada para uma nova vida. Veja, o 
batismo tem uma grande importância. Foi instituído por Jesus Cristo antes da Sua 
morte na cruz.

Slide 6 Há três dias na vida de uma pessoa que se sobressaem acima de todos os ou-
tros. O dia de seu nascimento, o dia do casamento e o dia de sua morte. A 
ordenança do batismo é comparável a todos esses três eventos na experiência 
espiritual do crente. Agora, no que diz respeito a dois desses eventos, não temos 
nada a dizer, a saber, o momento do nascimento e o tempo da nossa morte. No 
entanto, temos algo a dizer sobre o nosso casamento. Mas o que esses três 
eventos importantes na vida de um indivíduo têm a ver com o batismo?

Slide 7 Em primeiro lugar, o batismo simboliza a experiência espacial conhecida como o 
novo nascimento. Quando Nicodemos veio a Jesus uma noite, ele perguntou: “O 
que devo fazer para ser salvo?” Jesus respondeu: “Você deve nascer de novo”. 
Lemos em João 3: 5: Respondeu Jesus: “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode 
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entrar no Reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. ” Assim, a ce-
rimônia do batismo é evidência externa do nascimento espiritual de uma pessoa. 
Observe também que, quando Nicodemos perguntou o que deve fazer para ser 
salvo, Jesus disse: “Nascer da água e do Espírito”. Portanto, não podemos entrar 
no céu, a menos que nasçamos tanto da água como do Espírito. Isso é importan-
te!

Slide 8 O batismo é a cerimônia de casamento que nos une com Cristo. Nós lemos em 
Gálatas 3:27: “Pois os que foram batizados, de Cristo se revestiram. ” Assim, 
o batismo não é apenas uma cerimônia que representa nosso novo nascimento, 
mas também representa nosso casamento com Cristo. Você não se reveste de 
Cristo até que tenha experimentado a cerimônia de casamento. Você não foi ca-
sado com Cristo até que você tenha sido batizado. Então, o batismo representa 
um nascimento e um casamento.

Slide 9 Também representa uma morte - o terceiro evento excepcional na vida de um 
indivíduo. O batismo certifi ca a aceitação dos crentes da morte de Cristo por seus 
pecados. Também simboliza a morte dos crentes ao pecado. Romanos 6: 3: “Ou 
vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fo-
mos batizados em sua morte? ” O batismo, então, representa um nascimento; 
representa um casamento; e representa uma morte. Representa o nosso novo 
nascimento; nosso casamento com Cristo; e nossa morte ao pecado.

Slide 10 Sim, o batismo é muito signifi cativo! Jesus nos diz quando somos batizados que 
somos batizados na morte com Ele. Amigos, o batismo deve ser importante por-
que era necessário que Jesus morresse para que sejamos salvos. E nos pede 
que sejamos batizados em Sua morte. Então, o batismo deve ser muito importan-
te ou não teria sido instituído. Mas, alguns tem a ideia de que uma pessoa não 
batizada seguramente se perderá, deixe-me dizer aqui, embora seja necessário 
ser batizado, existem exceções.

Slide 11 Pense no ladrão na cruz. Pouco tempo antes de sua morte, ele pediu a Jesus para 
se lembrar dele quando viesse em Seu reino. Naquele momento, Jesus assegu-
rou-lhe que ele seria aceito em Seu reino. Aqui está o exemplo de um ladrão, um 
criminoso endurecido, que experimentou o novo nascimento e deu seu coração 
a Cristo, em um momento em que o batismo para ele era impossível. Agora, se 
o ladrão tivesse tido a oportunidade de ser batizado, teria sido diferente. 
Alguns apontam para o ladrão na cruz e dizem: “Ele fi cou sem o batismo, talvez 
eu também possa”. Não abuse da misericórdia de Deus. Por outro lado, não limite 
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a misericórdia e a justiça de Deus. Se um homem aceita Cristo nos últimos mo-
mentos da vida e é verdadeiramente convertido, ele será salvo. No entanto, não 
espere até o último momento.

Slide 12 Você pode ser morto instantaneamente em um acidente ou morrer de repente de 
um ataque cardíaco. Não é provável que um pecador seja salvo sem o batismo se 
ele planeja desse jeito. Mas se uma pessoa que alcança o fi m da jornada da vida 
é realmente e verdadeiramente convertida e não pode ser batizada, certamente 
não queremos limitar a misericórdia de Deus dizendo que esse homem não pode-
ria ser salvo mais do que dizíamos que o ladrão na cruz não pode ser salvo.

Slide 13 Você pode dizer, eu acredito no batismo, mas como é que devemos ser bati-
zados? Alguns acreditam em aspergir ou derramar água, alguns acreditam em 
serem batizados como um bebê, alguns acreditam em serem batizados virados 
para cima, outros de costas, alguns pensam que devemos ser mergulhados na 
água várias vezes e outros pensam que devemos ser imersos apenas uma vez.

Slide 14 Para entender o modo correto de batismo, devemos entender o simbolismo e a 
experiência que representa. Primeiro, o batismo é um dos passos essenciais para 
a salvação. Jesus diz: Marcos 16:16: “Aquele que crer e for batizado será 
salvo; mas aquele que não crer será condenado. ” Como alguém pode dizer:” 
Eu não acho que isso faz alguma diferença. ” Não despreze a Palavra de Deus e 
os comandos diretos de Deus! Alguns fazem isso com o mandamento do sábado. 
Eles dizem: “Eu não acho que faz diferença que dia nós guardamos! Não vou me 
preocupar com isso “.

Slide 15 Quando Jesus chegar, muitos dirão: “Não assistimos à igreja semanalmente e 
damos bons dons e profetizamos em seu nome?” Leia Mateus 7:22: “Muitos me 
dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em 
teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? ” 
Observe que essas pessoas fi zeram uma profi ssão de cristianismo, eles pareciam 
ser zelosos trabalhadores da igreja e se consideravam pessoas boas,

Slide 16 Mas Jesus lhes dirá: Mateus 7:23: Então eu lhes direi claramente: ‘Nunca os 
conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal! ” Agora, iniquidade 
é pecado e o pecado é a transgressão da lei de Deus! Algumas pessoas se recu-
sam deliberadamente a aceitar os ensinamentos da Palavra de Deus no batismo, 
no sábado e outras verdades bíblicas
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Slide 17 Jesus diz: Mateus 7:21: “Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entra-
rá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos 
céus.” Há apenas uma maneira de conhecer a vontade de Deus que é estudar a 
Bíblia. É através da Bíblia que a vontade de Deus é conhecida. Há pessoas que 
aceitam o que seus pais acreditavam e acreditavam no que os seus pais acre-
ditavam e essas crenças errôneas o levarão de volta à Igreja Romana, além do 
paganismo. Então, o único meio seguro é seguir a Bíblia.

Slide 18 Você está disposto a seguir o exemplo de Jesus? Leia o que Jesus fez: Marcos 
1:9 “Naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por 
João no Jordão.” João Batista batizava por imersão. Caso contrário, então, por 
que ele estava batizando no rio Jordão? Se ele estivesse batizando por aspersão, 
tudo o que ele precisaria fazer era levar uma garrafa de água com ele. Então ele 
poderia ter batizado pessoas em qualquer lugar, mesmo no deserto.

Slide 19 A Bíblia diz: Jesus desceu ao rio Jordão e foi batizado. Nós lemos em Marcos 
1:10: “Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo, e o Espírito 
descendo como pomba sobre Ele. ” Note: A Bíblia diz, “saiu da água”. Se Jesus 
foi aspergido, não vejo necessidade de Ele entrar na água e depois sair da água 
novamente. Se Ele fosse batizado por aspersão, João poderia ter colocado algu-
mas gotas sobre Ele enquanto estava de pé nas margens do Jordão.

Slide 20 Quando Jesus saiu da água, recebeu o Espírito Santo. Deus, o Pai,  falou, Mar-
cos 1:11  “Então veio dos céus uma voz: “Tu és o meu Filho amado; em Ti 
me agrado”.

Slide 21 Deus se agradou quando Jesus foi batizado, pois tão logo Ele foi batizado, Deus 
assim falou. Você também pode agradar a Deus quando você for batizado da 
mesma maneira. Por favor, note que, enquanto Jesus estava silenciosamente 
ajoelhado em oração nas margens do rio Jordão, Ele recebeu a unção do Espírito 
Santo. Ele não teve uma experiência de êxtase. O Espírito Santo desceu sobre 
Ele, para capacitá-Lo a viver uma vida vitoriosa e a realizar o Seu ministério.

Slide 22 Sim, a Bíblia diz que Jesus foi batizado. Ele desceu na água e saiu da água. 
A igreja seguiu esse método de batismo durante séculos. O Dr. Stanley diz: 
“Durante os primeiros 13 séculos, a prática quase universal do batismo foi 
aquela que lemos no Novo Testamento, que é  

Slide 23 ... o próprio signifi cado da palavra “batizar” que os que foram batizados 
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foram mergulhados, submersos, imersos na água.” Christian Institutions, cap. 
1, parágrafo 2. pg. 19. A palavra” batizar “vem da palavra grega” baptizo “ o que 
signifi ca mergulhar ou cobrir. Nós não podemos mergulhar aspergindo algumas 
gotas de água na cabeça de alguém.

Slide 24 Relembremos a experiência de Filipe quando ele batizou o etíope depois de ter 
sido instruído nas Escrituras e ter aceitado Jesus. Lemos em Atos 8:36, 37: “...
chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: “Olhe, aqui há água. 
Que me impede de ser batizado? “ Filipe disse:...

Slide 25 ... Você pode, se crê de todo o coração”. O eunuco respondeu: “Creio que 
Jesus Cristo é o Filho de Deus”. Aqui é enfatizada a necessidade da instrução 
bíblica e crença em Jesus antes do batismo. Agora, acreditar em Cristo signifi ca 
aceitá-Lo e seguir o Seu exemplo em todas as coisas. Quando acreditamos em 
Jesus de todo o nosso coração, assim como o etíope, nos encantaremos em 
obedecê-Lo em todos os pontos.

Slide 26 Observe o procedimento. Felipe minuciosamente instruiu o etíope, o etíope acre-
ditou com todo o seu coração no que tinha sido ensinado e aceitou Jesus como 
seu Salvador. Qual foi o próximo passo? Nós lemos em Atos 8:38: “Assim, deu 
ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e 
Filipe o batizou.” Se Filipe o tivesse batizado por aspersão, qual era a necessi-
dade de os dois descerem na água? Ele queria seguir o comando e o exemplo 
de Jesus, então ele desceu na água como Jesus fez e foi batizado por imersão. 
Devemos sempre dizer o que foi bom o bastante para que Jesus, será bom o 
sufi ciente para mim.

Slide 27 Em Colossenses 2:12, lemos: “Isso aconteceu quando vocês foram sepulta-
dos com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no po-
der de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.” Muitos não querem aceitar 
o que Deus diz. Eles não querem guardar o dia que Deus lhes diz para guardar. 
Eles o substituem por outro dia. Eles não querem ser batizados como Deus diz, 
então eles substituem o batismo por algumas gotas de água dizendo: “Deus não 
é tão específi co”. Mas Deus diz, “sepultados com Ele”. Como você pode batizar, 
mergulhar ou sepultar alguém por aspersão?

Slide 28 ILUSTRAÇÃO: Suponha que um de seus entes queridos morreu e você foi ao 
cemitério e viu o caixão descansando no chão e nenhuma cova estava preparada. 
Então, após o serviço, o coveiro espalha um punhado de terra sobre o caixão e 
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diz: “Agora eu enterrei esse homem”. Você fi caria indignado. Você diria que isso 
é ridículo. Como alguém pode ser enterrado colocando um punhado de terra em 
um caixão? Do mesmo modo, como você pode enterrar um pobre pecador que 
está morto para o pecado, colocando algumas gotas de água na cabeça?

Slide 29 Paulo também diz em Romanos 6:4: “Portanto, fomos sepultados com ele na 
morte por meio do batismo, a fi m de que, assim como Cristo foi ressusci-
tado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida 
nova. ”  Note, também devemos ser levados para fora do túmulo aquoso para a 
novidade da vida, assim como Jesus foi levantado do túmulo para que Ele tenha 
a vida eterna. Então, o batismo também é símbolo da ressurreição de Jesus, bem 
como a Sua morte e Seu sepultamento.

Slide 30 Paulo continua nos dois versículos seguintes, Romanos 6: 5, 6: “Se dessa for-
ma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos 
também na semelhança da sua ressurreição.

Slide 31 ... pois sabemos que o nosso velho homem foi crucifi cado com ele, para que 
o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do peca-
do”. Novamente, amigos, quando você planta algo, você enterra. Não podemos 
ser batizados à semelhança do enterro de Jesus por aspersão ou derramamento. 
Observe também que a vida antiga do pecado deve ser sepultada com Ele e 
então seremos recriados para caminhar em uma novidade de vida, como nova 
pessoa em Cristo Jesus.

Slide 32  Observemos o belo simbolismo do batismo ensinado e praticado por Jesus e 
seus discípulos. O crente está enterrado sob a água, fora da vista do mundo, com 
os olhos fechados e a respiração mantida, em completa representação ou se-
melhança de enterro. Então, quando ele é levantado da água, ele abre os olhos, 
toma fôlego e se mistura novamente com seus amigos com a completa seme-
lhança de uma ressurreição. Então, o batismo simboliza a morte, sepultamento e 
ressurreição de Jesus e simboliza a nossa morte para o pecado e o sepultamento 
da vida antiga do pecado e simboliza o novo nascimento e a nossa ressurreição 
para a vida como nova pessoa em Cristo Jesus.

Slide 33 Alguns batizam molhando só a cabeça, mas nunca ouvi falar de alguém que só 
foi enterrado na cabeça, não é? Alguns acreditam na imersão tripla. O que você 
pensaria se você fosse ao cemitério e visse o coveiro descer o caixão para baixo e 
trazê-lo três vezes? Você diria que isto é estranho, como também a imersão tripla 
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é estranha e não é bíblica. Isso não é imitar Jesus Cristo porque Ele foi enterrado 
apenas uma vez. Jesus foi enterrado e saiu do túmulo na novidade da vida, então 
devemos ser sepultados da mesma forma que Jesus foi. Nós devemos morrer 
para o pecado e ser enterrados no túmulo aquoso. Devemos sair das águas à se-
melhança de sua ressurreição para caminhar ao caminhar. Isso é um verdadeiro 
batismo! Isso é o batismo bíblico.

Slide 34 Agora que descobrimos o modo correto de batismo, consideremos algumas das 
etapas necessárias que levam uma pessoa a essa experiência. Jesus recomen-
dou a seus discípulos em Marcos 16:15, 16: “E disse-lhes: “Vão pelo mundo 
todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batiza-
do será salvo, mas quem não crer será condenado. ” Primeiro, vemos que 
é importante que cada indivíduo ouça o evangelho e acredite. A Bíblia diz que 
devemos crer no Senhor Jesus Cristo e aceitá-Lo como nosso Salvador. Isso 
signifi ca muito mais do que apenas dar o consentimento mental a aceitar Jesus 
como o Filho de Deus. Signifi ca acreditar o sufi ciente para estar disposto a seguir 
e obedecer tudo o que Jesus instrui Seus seguidores a fazer. “Aquele que crer e 
for batizado será salvo”.

Slide 35 Novamente Jesus diz em Mateus 28:19,20 “Vão e façam discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,

Slide 36 ...ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sem-
pre com vocês, até o fi m dos tempos”. Devemos ensinar todas as coisas que 
Jesus ordenou e não o que o papa mandou ou o que o bispo ordenou, ou o que o 
pastor disse. O primeiro passo para o batismo é ouvir o evangelho - apenas isso. 
O segundo passo é acreditar no que lhe foi ensinado. Se batizarmos pessoas sem 
ensinar-lhes todo o evangelho, eles chegarão a um ponto onde não entenderão 
nem acreditarão em algo, então cometeremos um erro.

Slide 37 Descobrimos que o primeiro passo é ser ensinado; o segundo passo é acreditar; e 
agora o terceiro passo é o arrependimento e o abandono dos pecados. No dia de 
Pentecostes, Pedro disse em Atos 2:38: “Arrependam-se, e cada um de vocês 
seja batizado...”. Quando o Espírito Santo vem ao seu coração e condena o seu 
pecado e você sente o fardo da culpa de tal maneira que quer ser livre, então você 
está experimentando o arrependimento. É a tristeza divina pelo pecado. A Bíblia 
diz que devemos confessar nossos pecados.

Slide 38 Alguns perguntam se é necessário ser batizado pela segunda vez. A Escritura fala 
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de certos crentes que, na direção do Senhor, foram batizados pela segunda vez. 
O segundo batismo veio quando eles estavam em um estágio avançado em seu 
crescimento espiritual e experiência. Em Atos 19, nos diz que o apóstolo Paulo 
veio a Éfeso e encontrou alguns crentes que foram batizados por João Batista. 
Essas pessoas aceitaram toda a luz que receberam até esse ponto. Lemos em 
Atos 19: 3, 4: “Então, que batismo vocês receberam? “, perguntou Paulo. “O 
batismo de João”, responderam eles...

Slide 39 Então Paulo disse: “O batismo de João foi um batismo de arrependimento. 
Ele dizia ao povo que cresse naquele que viria depois dele, isto é, em Je-
sus”. Então, aqui estavam pessoas que foram batizadas por João, e era certo 
que fi zeram, pois aceitaram toda a verdade que João ensinou e eles se arre-
penderam de todos os seus pecados e foram batizados. Mas agora Paulo está 
ensinando mais verdades, ele ampliou a luz sobre a verdade de Deus e explicou 
coisas que nunca haviam ouvido de João.

Slide 40 Paulo ensinou-lhes sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus pelos 
seus pecados. Ele os ensinou sobre a obra do Espírito Santo em suas vidas. Ao 
ouvir essas coisas, algo aconteceu. Em Atos 19:5 “Ouvindo isso, eles foram 
batizados no nome do Senhor Jesus. ” Sim, aceitaram com prazer a nova luz, 
a verdade mais profunda, a plenitude do evangelho como foi proclamada a eles. 
Quando isso aconteceu, Paulo instruiu que eles deveriam ser rebatizados. Talvez 
haja alguns aqui esta noite já tenham vivido toda a luz disponível, mas que agora 
percebem que estão seguindo somente parte do caminho do Senhor. Agora você 
decidiu ir todo o caminho com Jesus e guardar todos os seus mandamentos, 
incluindo o sábado, e sente que deve ser batizado em toda a mensagem da ver-
dade, como revelado na Palavra Sagrada de Deus.

Slide 41 O batismo não é apenas a entrada para a nova vida, é também a porta da igreja. 
Paulo declara em 1 Coríntios 12:13 “...nós fomos batizados em um único Es-
pírito: quer judeus, quer gregos...” A Bíblia, ensina que devemos ser batizados 
no corpo de Jesus, que é a igreja dele. Às vezes, os indivíduos dizem: quero ser 
batizado, mas não quero me juntar à igreja. Isso é como dizer, eu quero passar 
por essa porta, mas não quero entrar na próxima sala. É impossível! O propósito 
do batismo é nos admitir na família de Deus.

Slide 42 Somos informados em Atos 16:5 “Assim as igrejas eram fortalecidas na fé 
e cresciam em número cada dia.” Agora, por que as igrejas aumentaram tão 
rapidamente? 
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Slide 43 Somos informados em Atos 2:47: ... “E o Senhor lhes acrescentava todos os 
dias os que iam sendo salvos. ” Veja, a fi liação à igreja era a porta da salvação. 
As várias congregações que foram criadas foram chamadas de igrejas, mas eram 
uma parte da organização maior da igreja chamada o corpo de Cristo, ou a igreja 
do Deus vivo. O mesmo acontece hoje! A verdadeira igreja de Deus nos últimos 
dias será organizada da mesma maneira. Será uma organização mundial de con-
gregações locais, que se movem harmoniosamente, proclamando Seu evangelho 
em todo o mundo, sob a liderança daqueles que foram nomeados, assim como 
Cristo designou os apóstolos para serem os líderes da Sua igreja primitiva.

Slide 44 E essas igrejas foram bem organizadas, pois em Atos 15:4 diz que “... foram 
recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos ...” A igreja primitiva tinha 
pregadores, professores, diáconos, anciãos, líderes, zeladores, etc., tal como 
acontece hoje. Alguém diz: “Eu não me junto à igreja porque o erro é ensinado 
nas igrejas”. Eu concordo, eu também não gostaria de ser membro de uma igreja 
que ensina algo contrário à Palavra de Deus. Eu não gostaria de me tornar parte 
desse erro. Sou responsável por Deus por minha infl uência. Esta é a única boa 
razão que eu conheço para não se pertencer a uma igreja. Não devemos ser 
associados a igrejas que estão ensinando o erro.

Slide 45 Às vezes, você ouve pessoas dizerem: “Eu não me junto à igreja porque estou 
fi nanceiramente incapaz”. Quão triste que algumas igrejas chegaram ao ponto 
onde os pobres se sentem fora de lugar. Que comentário trágico sobre o cristia-
nismo de hoje. Amigos, aos olhos de Deus, os ricos e os pobres são todos iguais. 
Na verdadeira igreja de Deus, os ricos e os pobres estão no mesmo nível. Porque 
Deus faz acepção de pessoas.

Slide 46 Já ouvi dizerem: “Eu não me junto à igreja porque não sou bom o sufi ciente 
para pertencer a igreja.” Você conhece alguém que é bom o sufi ciente para 
pertencer à igreja de Deus? Aqueles que dão essa desculpa são pelo menos 
humildes e percebem que são pecadores. Na verdade, eles estão muito mais 
próximos do reino do que aqueles que dizem que não precisam pertencer à igreja 
porque são bons o sufi ciente como estão. É incrível ver quantos estão perfeita-
mente satisfeitos consigo mesmos. São hipócritas da pior espécie.

Slide 47 Lembre-se que Jesus disse em Mateus 19:17: “... Ninguém é bom senão um, 
isto é, Deus ...” Ninguém deve classifi car-se como bom. E da mesma forma, 
ninguém deve esperar para se juntar à igreja até que ele seja bom o sufi ciente 
para se fazer isso. Este é um erro fatal! A Bíblia revela que as pessoas que Jesus 
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recebe e estão mais interessadas são sempre aqueles que não pensam que são 
boas. E aqueles que se acham muito bons não se achegam a Jesus.

Slide 48 O convite de Jesus faz é para ir a Ele exatamente como nós estamos. Venha com 
seus pecados. Mateus 11: 28: “Venham a mim, todos os que estão cansados 
e sobrecarregados, e Eu lhes darei descanso.”

Slide 49 Muitas vezes, ouvimos: “Eu não me junto à igreja porque há hipócritas na 
igreja”. Depois de ouvir algumas pessoas, você pensaria que a maioria dos 
membros da igreja são hipócritas e que todos fora da igreja são muito bons. As 
pessoas adoram apontar as faltas dos outros. Então, depois de criticar aqueles 
que estão na igreja, eles fi cam fora e dizem: “Eu sou muito melhor do que eles.” 
Nós admitimos que há alguns hipócritas na igreja. Isso não pode ser negado. Na 
parábola do semeador, um homem semeou boa semente, e enquanto dormia, um 
inimigo veio e semeou joio. Agora, o que deveria ser feito sobre isso?

Slide 50 Jesus disse em Mateus 13:30, 39: “Deixe que ambos cresçam juntos até a 
colheita ... a colheita é o fi m desta era...” Portanto, não fi quem fora da igreja 
apenas porque existem hipócritas. Os hipócritas são encontrados em todo tipo de 
organização. Isso não deve desencorajar o resto de nós que estamos tentando 
fazer o certo. Suponha que você tenha vivido no tempo de Jesus e olhando os 
livros da igreja, você veria os nomes de Tiago, João, Pedro. Mas um pouco mais 
abaixo é o nome de Judas, e na mesma página! Então você diz, eu não quero 
pertencer a esta igreja porque Judas é membro. Se você tivesse tomado essa 
posição, então, você teria se excluído da salvação. É uma bela experiência estar 
perto de Jesus e desfrutar da proteção e salvação que Ele oferece através de Sua 
igreja.

Slide 51 Alguns dizem: “Eu não me junto à igreja porque não me interesso fazê-lo ago-
ra”. A procrastinação ou a negligência vai ser um dos pecados que levarão muito 
às portas do inferno. Há muitas pessoas boas e bem-intencionadas no mundo 
que sabem o que é certo e pretendem obedecer algum dia, mas não agora. Eles 
estão sempre à procura de um conjunto mais conveniente de circunstâncias. Este 
é uma das armadilhas de Satanás, e ele usa tão bem! Quanto mais você adiar, 
mais fácil é, até o dia em que você não se sente tão forte como na primeira vez. 
Então você está em uma posição muito perigosa.

Slide 52 Deus diz em Hebreus 2: 3: “...como escaparemos nós, se negligenciarmos 
tão grande salvação? ” Amigos, esta é uma questão que Deus mesmo não pode 
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responder. Não há escapatória se negligenciarmos. A maior parte dos nossos dias 
está tão sobrecarregada com os cuidados desta vida e os prazeres do mundo, 
que poucos têm tempo para pensar em sua salvação espiritual. O mundo está 
correndo em um turbilhão louco de excitação, deixando quase nenhum momento 
para pensar na vida eterna. Queridos amigos, quando o seu nome aparecer dian-
te de Deus no julgamento, Deus deve dizer: “Aparta-te de mim, nunca te conheci”. 
Lembre-se, agora é hora da salvação. Responda agora e dê seu coração a Jesus. 
Faça agora enquanto a porta da misericórdia está aberta.

Slide 53 Sinto muito ao ouvir as pessoas dizerem: “Eu não me junto à igreja porque 
tenho vergonha “. Muitos subiram tão alto na sociedade e nos negócios que 
perderam seu senso espiritual de equilíbrio. Eles não têm respeito pela igreja de 
Deus. Agora alguns estão envergonhados por causa do tamanho ou da falta de 
luxo do prédio da igreja, ou estão envergonhados porque os membros não estão 
vestidos na última moda. É possível que tenham vergonha de Jesus. Amigos, se 
você se sentir envergonhado de pertencer a uma igreja que guarda os manda-
mentos de Jesus, então você está se envergonhado de Jesus. Jesus não tem ver-
gonha de ser identifi cado conosco! Paulo diz que não tem vergonha de chamá-los 
de irmãos. Isso não é maravilhoso? Jesus não tem vergonha de nos chamar de 
irmãos. Não nos envergonhemos por nos unirmos a Sua igreja, para ser membros 
de Sua família real.

Slide 54 O apóstolo Paulo declara em Romanos 1:16: “Não me envergonho do evan-
gelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê...” 
Nos dias de Paulo, os cristãos eram desprezados e odiados. Fico feliz que um 
homem educado, rico, refi nado e poderoso como Paulo, não se envergonhou de 
sair diante do mundo inteiro e assumir o seu lugar ao lado de Jesus e Sua igreja. 
Há muitos hoje que têm talento e que darão tudo a Jesus e se unirão à Sua igreja. 

Slide 55 Embora haja muitas razões para as pessoas não se unirem à igreja, o último que 
consideramos é esse. “Eu não me junto à igreja porque acho que não tem 
importância”. Uma mulher disse: “Eu não acho que você precisa pertencer a 
uma igreja. Eu não acredito em pertencer a uma organização. “A igreja é uma 
organização; possui funcionários, um local de encontro, um horário de reunião, 
e também tem suas regras e regulamentos. Agora, o que há de errado com tudo 
isso? É assim que Jesus estabeleceu Sua igreja. Não conheço nenhuma organi-
zação, como um clube, um hotel ou um hospital que não tenha tudo isso. A igreja 
é muito mais do que um grupo de crentes não associados. É uma organização. O 
corpo de Cristo está organizado. Deus é o autor da ordem, não de confusão.
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Slide 56 O apóstolo Paulo declara em Efésios 5:25: “Maridos, amem suas mulheres, 
assim como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela”. Veja, Jesus 
te amou tanto que deu Sua vida por você. Ele também ama a igreja por causa 
desse mesmo fato maravilhoso. Aqueles que respondem ao Seu amor e o acei-
tam como seu Salvador pessoal e que seguem amorosamente em Seus passos, 
obedecendo todos os Seus mandamentos, são os mesmos que Ele ama supre-
mamente. Como alguém pode dizer que pertencer a Sua igreja não tem importân-
cia... A igreja era tão importante que Deus deu Seu Filho unigênito, e Jesus ama 
a igreja mais do que qualquer outra coisa neste mundo inteiro. Amigos, eu quero 
ser um membro da igreja que Jesus ama tanto, e você?

Slide 57 Deus retrata sua verdadeira igreja proclamando o evangelho a todo o mundo 
nos últimos dias. Nós lemos em Apocalipse 12:17: “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 fi éis ao testemunho de 
Jesus. ” Assim, a igreja que Des terá nos últimos dias será uma igreja que guarda 
os Seus mandamentos. Isso incluirá a observância do sábado bíblico do sétimo 
dia. Amigos, é uma coisa maravilhosa ser um membro batizado da igreja retratada 
aqui em Apocalipse 12:17. Lembre-se, o sábado é um sinal ou um selo de nossa 
santifi cação. Ele revela ao Senhor que temos uma relação de amor íntima com 
o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus disse: “Se você me ama, guarde meus 
mandamentos”. Quando você encontra a igreja que guarda os Mandamentos de 
Deus, você deve reconhecê-la como o remanescente de Deus ou a igreja do 
tempo do fi m.

Slide 58 Jesus disse que um dos sinais dos últimos dias seria, Mateus 24:14: “E este 
evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a to-
das as nações, e então o fi m virá”. O verdadeiro povo de Deus nos últimos dias 
estará observando o sábado bíblico do sétimo dia e proclamando o evangelho 
eterno em todo o mundo, como testemunho de todas as nações, antes de Jesus 
retornar. Agora, eu certamente gostaria de ser batizado e tornar-me um membro 
de um corpo mundial de crentes que está fazendo a vontade de Deus quando 
Jesus voltar, e você?

Slide 59 Estamos vivendo o momento em que a grande profecia de 2300 dias/anos revelou 
a data em que a fase investigativa do juízo de Deus deveria começar no céu.

Slide 60 Hoje, estamos dando essa mensagem de advertência com poder ao mundo intei-
ro. Chegou a hora do juízo. Além disso, eles devem chamar pessoas para adorar 
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o Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E isso é feito através 
da observância do sábado bíblico do sétimo dia, que é um memorial da cria-
ção. Novamente amigos, eu certamente gostaria de ser batizado e tornar-me um 
membro da igreja que proclama a mensagem da hora do juízo e o chamado das 
pessoas de volta ao culto do Deus verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas, 
e você?

Slide 61 Novamente amigos, é por isso que passaremos tanto tempo nessas séries identi-
fi cando a besta e examinando sua marca. Veja, além do evangelho eterno, há três 
mensagens especiais que devem ser proclamadas com poder aos habitantes do 
planeta Terra, antes do tempo de angústia. É maravilhoso saber que, ao mesmo 
tempo em que a advertência contra a marca da besta é dada, Deus selará Seus 
servos em suas frontes. Mais uma vez meus amigos, eu certamente quero ser 
batizado e pertencer à igreja que Jesus está selando no ministério do Espírito 
Santo, e você? Certamente, quero estar entre aqueles que recebem este selo, 
que passarão pelo tempo de angústia e estarão preparados para encontrar Jesus 
em paz quando Ele vier, e você?

Slide 62 Agora eu identifi quei completamente a igreja remanescente de Deus dos últimos 
dias. Lembre-se, os remanescentes de alguma coisa são o último do original. 
Assim como identifi camos a verdadeira igreja de Deus nos últimos dias, como 
revelado no livro de Apocalipse, também identifi camos a igreja original do Novo 
Testamento. É um corpo mundial de crentes que acreditam no evangelho eterno, 
que amam o Senhor Jesus Cristo, e estão se preparando para a Sua vinda. Agora 
eu certamente quero ser batizado e pertencer a essa igreja, e você?

Slide 63 Devemos estar dispostos a realizar todas as coisas, mesmo a observar o dia 
verdadeiro do Senhor, o sábado do sétimo dia. Devemos estar dispostos, não 
só a nos preparar para a segunda vinda de Cristo, mas a ajudar os outros a se 
prepararem. Devemos estar dispostos a proclamar as advertências e os convites 
tal como são encontrados no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Eu lhe 
pergunto hoje, quantos de vocês, juntamente comigo, estão dispostos a seguir 
todo o caminho com Jesus e tomar a decisão tão importante de serem batizados 
e se unirem a Igreja dEle? Você gostaria de se colocar de pé? Deus abençoe cada 
um de vocês!

Slide 64 Apelo e oração.
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