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Olá querido leitor, a paz de DEUS!

Nesta nova edição o tema em destaque é 
a pandemia que está alarmando as nações – o 
novo Coronavírus. Só se fala disso desde a 
virada para 2020, porém, nas últimas semanas 
a situação ficou ainda mais crítica. Muitos 
aeroportos e fronteiras já foram fechados, 
rodoviárias e meios de transporte estão 
parando e vários Estados já entraram em 
quarentena. 

Com shoppings, comércios e parques 
fechados, a população é obrigada a ficar em 
casa, com o objetivo de minimizar a prolifera-
ção desse vírus. As igrejas tiveram que adiar 
seus cultos e escolas bíblicas, mas continuam 
evangelizando através da internet. Talvez 
de forma ainda mais intensa. As pessoas 
estão em busca de respostas. “Por que Deus 
permitiu essa pandemia? O coronavírus é 
um tipo de juízo divino? Estamos no início 
da Grande Tribulação?”

Há dúvidas entre cristãos e não cristãos. 
Para os maduros na fé, esse é o tempo para 
uma “grande colheita” e não há motivos 
para medo ou pânico, pois Deus sabe exa-
tamente o que está fazendo. Vamos juntos 

buscar as respostas bíblicas e compreender 
o cenário atual. Uma coisa é certa: dentro 
da cosmovisão cristã há muitos milagres 
acontecendo. Em meio às calamidades 
Deus continua trabalhando. Muitos estão 

“acordando”, avaliando a sua fé, valorizando 
os cultos presenciais e fortalecendo a sua 
dependência em Deus. 

Ainda nesta edição, você vai conhecer a 
fundo quais são as políticas globais da agenda 
2030 da ONU. Você sabia que Benny Hinn 
e Joyce Meyer se arrependeram de pregar 
os conceitos da Teologia da Prosperidade? 
Atualmente, eles reconhecem que deveriam 
pregar o Evangelho puro e simples. Confira 
também vários temas interessantes dos 
nossos colunistas, além dos estudos sobre 
Criacionismo e Apocalipse. E muito mais! 
Finalizamos este editorial pedindo a todos 
para que orem pela situação global em 
relação ao coronavírus. Sabemos que Deus 
permanece no controle de todas as coisas 
e que nada foge do Seu olhar. Aproveite o 
tempo em casa para meditar na Palavra! 

“Desperta, ó tu que dormes...” (Efésios 5.14)
Boa leitura e até a próxima edição, se 

Deus quiser. 
Cris Beloni

Saudações em Cristo, amado leitor!
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Veterano PM de Cristo, Coronel Marcelino 
Fernandes da Silva deixou o comando da Cor-

regedoria da PM em fevereiro de 2020 e pas-

sou para a reserva, após 34 anos de dedicação à carrei-

ra militar. A maior parte da vida profissional, 25 anos, ao 

todo, atuou no órgão responsável por investigar e apurar 

denúncias de crimes e infrações praticadas por policiais 

militares ou contra eles. Trata-se de um efetivo de apro-

ximadamente 87 mil homens e mulheres em todo o Esta-

do de São Paulo. O maior do Brasil!
Coronel Marcelino esteve à frente de casos desafia-

dores, como o episódio da ação policial no pancadão de 

Paraisópolis, que acarretou a morte de 9 jovens, em de-

zembro de 2019. A Corregedoria da PM pediu arquiva-

mento do caso e considerou lícita a atuação dos 31 PMs 

>

O PM de Cristo Coronel Marcelino Fernandes da Silva ganhou 
destaque na mídia secular pela sua expressiva atuação como 
coach. Em entrevista à Exibir Gospel, revela que Cristo é a sua 
inspiração para promover o desenvolvimento de pessoas

COACH DE CRISTO
CORONEL DA PM É UM

envolvidos. Coronel Marcelino conduziu também a Opera-

ção Ubirajara, que prendeu 54 policiais, em dezembro de 2018, 

que estariam recebendo dinheiro do tráfico. Esta é tida como 

a maior operação da história da Corregedoria. Profissionais 

do Direito o consideram um corregedor “justo, linha dura, ri-
goroso e bastante acessível”, conforme relatado em matéria 

publicada pelo jornal O Estadão, em 6 de janeiro de 2020.

Contudo, o foco da publicação não foi sua trajetória na Cor-
regedoria, mas sim sua atividade como coach. O título dizia 

“Corregedor da PM de São Paulo vira coach nas horas vagas”. Ao 

lermos a matéria, um detalhe chama a atenção: Coronel Mar-
celino identifica-se como PM de Cristo em suas redes sociais. 

Ele faz parte da associação de policiais militares evangélicos de 

São Paulo há cerca de 27 anos, desde a fundação, e tem sido 

um apoiador da Missão PM de Cristo. E o que isso teria a ver 

com o fato de ser coach, pode estar se perguntando o leitor?

Em entrevista à Revista Exibir Gospel, poucos dias an-

tes de se aposentar, Coronel Marcelino também se identifi-

cou como um coach cristão, um Coach de Cristo: “O proces-
so de coaching tem como objetivo o desenvolvimento humano 
de alta performance em todas as áreas, como no esporte, nos 
negócios e até na vida pessoal. Ele é o treinador e utiliza vá-
rias ciências. E não tem como um cristão deixar de ser cristão 
num processo de coaching. Cristo é o fundamento de tudo”.

Coronel Marcelino tem ampla bagagem na área. É membro 

do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) e da Sociedade 
Brasileira de Coaching (SBC), e faz uma curiosa observação 

ao citar Napoleon Hill, pioneiro no estudo do comportamento 

humano para o sucesso, e o pensador que mais inspira outros 

autores nessa área do conhecimento: “No começo do século 
passado, Napoleon Hill escreveu a Lei do Triunfo e das 16 leis 
do sucesso que ele identificou 14 estão na Bíblia”.

Das ciências utilizadas num processo profissional de coa-

O cristianismo é o pilar fundamental 
de todas as ciências. Se você aplicar 
os ensinamentos de Cristo não tem 
como não dar certo

ENTREVISTA - CORONEL MARCELINO
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ching, há ainda a neurolinguística 

(PNL) e conceitos de física quântica. 

Coronel Marcelino é também  pro-

fessor de Direito há três décadas e 

professor de Didática do Ensino Su-

perior há 20 anos.

Fala com entusiasmo sobre sua 

atuação como coaching, atividade 

que lhe rendeu milhares de seguido-

res no Youtube, Instagram e Face-
book. Um dos principais temas que 

No começo do século 
passado, Napoleon 
Hill escreveu a Lei do 
Triunfo e das 16 leis 
do sucesso que ele 
identificou 14 estão 
na Bíblia

aborda é a superação. E trata do as-

sunto com propriedade. Filho de um 

Cabo da PM, ele contou em entre-

vista ao Estadão que trabalhou na 

juventude como auxiliar de garçom, 

vendeu pastel na feira e até engraxou 

sapatos em rodoviária. O melhor mo-

mento da vida, contudo, o jornal não 

citou: “Foi quando conheci Jesus e o 
aceitei como único e suficiente Sal-
vador”, disse à Exibir Gospel.
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ENTREVISTA - CORONEL MARCELINO

Tenho certeza que no mundo espiritual a queda histó-

rica nos índices de criminalidade no Estado de São Pau-

lo é fruto da atuação dos PMs de Cristo, que têm sido um 

canal de bênção para a PM. Nosso Estado teve uma re-

dução de 80% das taxas de homicídios dolosos nos últi-

mos 20 anos, algo raro em políticas públicas de redução 

de criminalidade violenta. É resposta de oração e, claro, 

ação, de muito trabalho! A Associação conseguiu mobi-

lizar, por meio do projeto Polícia e Igreja, a comunidade 

cristã a favor da Segurança Pública. As igrejas entraram 

nesta batalha espiritual, pois passaram a interceder pela 

Polícia, e dentro das unidades policiais, os PMs de Cris-

to conduziram pastores e líderes para atuarem na cape-

lania, auxiliando no cuidado da vida espiritual do policial. 

Eles ofereceram uma retaguarda de oração à força policial!

“QUEDA DA CRIMINALIDADE 
EM SP É RESPOSTA DE ORAÇÃO 
DOS PMS DE CRISTO”

Esta mobilização de cristãos, tal como os PMs de Cris-

to promoveram na Segurança Pública, deveria se espalhar 

para todo o Brasil. Este despertar ainda é um bebê no nos-

so País, está começando ainda. Enquanto cristãos e pro-

fissionais podemos transformar várias áreas da socieda-

de, com atitude, claro, mas muita oração de retaguarda.

“ESTE DESPERTAR AINDA É UM BEBÊ”

O suicídio é um fato social, não individual. Quando 

você divulga suicídio você aumenta o suicídio. É preciso 

tomar cuidado quando se faz campanha para combatê-

-lo, é necessário ter uma estratégia diferente. Acredito 

que é muito mais eficiente promover campanha de valo-

rização da vida. E os PMs de Cristo têm contribuído mui-

to neste sentido, porque é justamente esta mensagem 

que eles levam até o policial: a palavra de fé, vida e espe-

rança. Isto, automaticamente, combate a ideia de suicídio.

“COMBATEMOS O SUICÍDIO PROMOVENDO 
A VALORIZAÇÃO DA VIDA



www.exibirgospel.com.br          Abril | 2020

9

>

>

Eu me converti em 1993, quando tinha uns 8 anos de 

PM e nesta época já havia os PMs de Cristo, fundado em 

1992, como associação de policiais militares evangélicos. 

Sou um dos primeiros associados, fiz parte de várias dire-

torias. Nunca escondi minha fé. Como militar, professor 

universitário e agora como coach não é diferente. Não 

tem como um cristão deixar de ser cristão num proces-

so de coaching. Utilizamos um mix de ciência com o ob-

jetivo de promover o desenvolvimento humano de alta 

performance, desde o esporte, de onde nasceu o coa-

ching, até nos negócios e na vida pessoal. E, para se ter 

uma ideia, das 16 leis do sucesso identificadas por um 

dos grandes mestres nesta área, Napoleon Hill, 14 estão 

na Bíblia. Por isso tenho o cristianismo como pilar funda-

mental de todas as ciências. Quando aplicamos estes con-

ceitos não tem como dar errado. Por isso que me identifico 

como PM de Cristo, Professor de Cristo, Coach de Cristo.

DE PM DE CRISTO A COACH DE CRISTO Um coach utiliza de vários conhecimentos científi-

cos para ajudar pessoas atingirem metas, sonhos, com 

alta performance. Isto não significa que sem um coach 

elas não conseguem, mas pode demorar mais. Aplica-

mos várias ferramentas para este desenvolvimento 

pessoal, e uma das mais importantes é o perdão, que 

como cristãos sabemos ser primordial para nossa vida 

espiritual. E, ao contrário do que muitas pessoas pen-

sam, primeiro se declara o perdão, para depois senti-lo.

“O COACH TE AJUDA A 
ALCANÇAR METAS: PERDOAR 
É UM PASSO IMPORTANTE”

Se você trabalhar, servir e viver o amor, estará contri-

buindo para uma sociedade melhor. Este é um dos ensi-

namentos bíblicos que também aplicamos num processo 

de coach, inclusive na área profissional. Quem trabalha 

por amor, porque gosta realmente do que faz, e não so-

mente pelo dinheiro, é muito mais feliz e tem chances 

muito maiores de se alcançar sucesso. Se você aplicar a 

Bíblia em sua vida não têm como as coisas darem errado.

“A LEI MAIOR É O AMOR”
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> SAÚDE

FISIOTERAPIA
PÉLVICA NAS

DISFUNÇÕES 
SEXUAIS FEMININAS

Às disfunções sexuais são transtornos que afetam 
as relações sexuais e podem diminuir à qualidade de 

vida da mulher e do casal. Pode ser manifestada das 
seguintes formas:

Baixo desejo sexual: Quando a mulher tem pou-
co ou nenhuma libido. Aqui entra o desejo sexual hi-

poativo (DSH), que corresponde à total falta de in-
teresse pelo sexo.

Transtorno de excitação sexual: Também 
chamado de frigidez, é a incapacidade da mu-

lher de manter a excitação e a lubrificação du-
rante o ato sexual.

Transtornos orgásticos: Em que a mu-
lher tem dificuldade de chegar ao orgas-

mo, ou mesmo não consegue atingi-lo, 
como na anorgasmia.

Transtornos de dor sexual: Ne-
les a mulher tem dor associada ao 
contato vaginal ou à estimulação 
sexual. Entre eles:

Dispareunia: À ocorrência de 
dor, durante ou após à relação sexual 

com penetração, bem como tentar exe-
cutar outras atividades semelhantes pode 

ser caracterizada dispareunia. Essa dor pode ser su-
perficial, na abertura da vagina, ou profunda, dentro da pelve.

Vaginismo: É uma contração involuntária dos músculos do 
assoalho pélvico tornando dolorosa ou impossível à penetração, 
quer seja durante à relação sexual, exame ginecológico, aplica-
dor de pomada, absorvente interno.

Vulvodínia: É uma disfunção caracterizada pela ardência e 
dor na região genital da mulher, na área da vulva, podendo se 
estender até o clitóris. À disfunção é pouco conhecida e em mui-
tos casos pode causar dor pélvica crônica, queimação, irritação 
e dores durante à relação sexual. Para quem sofre desse proble-
ma, ações simples como colocar absorvente interno, andar de bi-
cicleta e usar calças jeans, tarefas que levam à uma pressão so-
bre à vulva, podem gerar dor e ardência. Até mesmo um simples 
toque na região pode causar incômodo.

Os fatores que desencadeiam à disfunção sexual feminina 
podem ter causas diversas, como depressão, estresse, doenças 

KÉROLIN CARVALHO
Fisioterapeuta Pélvica

Especializada em Fisioterapia na saúde 
da Mulher pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de são Paulo - FMUSP
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crônicas, infecções vaginais, inflamações no 
colo do útero, uso de drogas ou álcool, histó-
rico de abuso sexual, insatisfação com o par-
ceiro por ejaculação precoce, disfunção eré-
til masculina ou até mesmo falta de diálogo 
entre casal sobre o assunto.

À fisioterapia pélvica, vem trabalhando 
na sexualidade feminina alcançando resul-
tados excelentes, através de exercícios que 
promovem o fortalecimento e à consciência 
perineal da musculatura, coordenação do as-
soalho pélvico, conhecimento do próprio cor-
po, assim tendo como resultados o aumento 
da vascularização e oxigenação na região pél-
vica, melhorando a lubrificação, diminuindo 
a dor durante à relação sexual, melhorando 
a flacidez vaginal. Além disso, mantendo os 
músculos fortalecidos, evita-se uma diversi-
dade de problemas físicos, devido ao enfra-
quecimento, como incontinência urinária (per-
da de urina aos esforços) incontinência anal 
(perda de fezes e/ou gases) e prolapsos de ór-
gãos pélvicos (queda da bexiga, útero, reto…)

Sentir dor na relação sexual é comum, 
mas não é normal e merece ser investigado.
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Cris Beloni

CORONAVÍRUS

Por que Deus permitiu uma pandemia? O coronavírus é um tipo 
de juízo divino? Estamos no início da Grande Tribulação? 
O cenário atual despertou várias dúvidas entre os cristãos

CORONAVÍRUS
A pandemia do ponto 
de vista espiritual



www.exibirgospel.com.br          Abril | 2020 >

13

>

E
m primeiro lugar, é preciso en-
tender o que é uma pandemia, 
qual a origem do coronavírus 

e o que está acontecendo no cenário 
mundial. Há diversos pontos de vista 
e muitas opiniões. Basicamente, uma 
pandemia é a disseminação mundial 
de uma doença, seguida por um pico 
e depois uma diminuição. O corona-
vírus foi considerado uma pandemia 
no dia 11 de março, pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

SURTO – quando uma doença se espalha numa região específica, 
em algumas cidades, por exemplo.

EPIDEMIA – quando o surto se espalha por diversas regiões, 
podendo atingir alguns Estados ou países.

PANDEMIA – quando a doença atinge proporção global.

ENDEMIA – não mede a doença de forma quantitativa, mas a 
sua frequência em determinada região. Um exemplo é a febre 
amarela na região norte do Brasil ou a malária em algumas 
regiões da África.

> O QUE É O CORONAVÍRUS? 
O CID10 é uma família viral que causa infecções 

respiratórias. O “novo membro” desta família foi re-
velado oficialmente no dia 31 de dezembro de 2019, 
após vários casos registrados na China, que provoca-
ram a doença que agora chamam de coronavírus (CO-
VID-19). Embora a “modalidade da doença” seja uma 
novidade para o mundo, a família viral já existe há dé-
cadas e costuma provocar as gripes mais comuns. Os 
primeiros coronavírus humanos foram isolados pela 
primeira vez, em 1937. Depois de um tempo, em 1965, 
cientistas descobriram os detalhes através de micros-
cópios, daí a descrição “coronavírus” porque o vírus se 
parece com uma coroa (corona em espanhol).

> ORIGEM DO SURTO
A hipótese provável, segundo a OMS, é que a epi-

demia tenha começado num mercado da cidade chi-
nesa de Wuhan, através de um animal vivo para um 
hospedeiro humano. Depois disso, o vírus foi se es-
palhando entre as pessoas. Ainda não se sabe qual 
animal exatamente transmitiu esse coronavírus, mas 
há especialistas cogitando a ideia de que seja do rato, 
morcego ou cobra. 

Para o doutor Andrew Cunningham, da Socieda-
de Zoológica de Londres, no Reino Unido, “desven-
dar essa origem é trabalho de detetive”. Em entrevis-
ta à BBC, ele disse que existe uma grande variedade 
de animais que podem hospedar esse vírus, em espe-
cial o morcego que é conhecido por ser portador de 
um número considerável de coronavírus diferentes. 

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Vi-
rologia, Fernando Spilki, os vírus animais chegam até 
os seres humanos também por conta do impacto am-
biental. Ele explica que o desmatamento degrada o 
espaço dos animais silvestres e isso resulta na apro-
ximação deles. Quando as pessoas entram em conta-
to com os vírus com os quais não tinham imunidade, 
as doenças se manifestam. 

Sopa de morcego servida 
em Wuhan, China

DEFINIÇÃO DOS VÍRUS
   COVID-19 (SARS-COV-2) – causa a atual doença conhe-

cida por Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (coronaví-
rus). Não é uma gripe, mas apresenta sintomas semelhantes.

   H1N1 (tipo A) – é um vírus conhecido como Influenza, 
que provocou a pandemia de 2009.

   H1N1 (tipo B) – é tão perigoso quanto o tipo A.
   H1N1 (tipo C) – é um vírus mais brando. 
   MERS-COV – identificado em 2012 como a causa da 

Síndrome Respiratória no Oriente Médio.
   SARS-COV – identificado em 2002 como a causa do 

surto Síndrome Respiratória Aguda Grave. 
   RINOVÍRUS – causa os resfriados mais comuns.
   ADENOVÍRUS – causa gripes, resfriados, conjuntivi-

tes, bronquite e até pneumonia. 
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Cenário atual

Uma enxurrada de notícias sobre o coronavírus está 
arrastando muitas pessoas para o medo e a incerteza. O 
que realmente está acontecendo? Cidades estão vazias, 
eventos esportivos e culturais estão sendo cancelados. 
Muitas escolas, faculdades e shoppings já foram fecha-
dos. Um espirro ou tossida pode causar pânico dentro de 
um elevador. Famílias estão desmarcando festinhas de 
aniversário e encontros sociais. Beijos, abraços e aper-
to de mão não são recomendados. Até as igrejas foram 
obrigadas a fechar as portas.

Mas depois que os países começaram a fechar as fron-
teiras, muitos acordaram para a realidade. Governos têm 
tomado medidas drásticas de restrições e cuidados na 
tentativa de conter o vírus. Em meio a tudo isso há mui-
tas especulações, fake news, teorias de conspiração, ideia 
de que seja uma “guerra biológica” ou bioterrorismo. Mas, 
só o que se sabe no meio cristão, é que tem algo de mui-
to estranho acontecendo no mundo. Embora não seja a 
primeira pandemia da história, essa é a que está causan-
do mais pânico. Por quê? 
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CORONAVÍRUS
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Opinião Para o biólogo paranaense Rafael Antonio Mar-
ques, coordenador do Departamento de Astrono-
mia do NC-SCB (Núcleo Curitibano da Sociedade 
Criacionista Brasileira), a humanidade pode estar 
presenciando o “tempo do fim” e a volta de Jesus 
pode estar mais próxima do que se pensa. “Como 
biólogo cristão, além de estudar a vida tenho tam-
bém estudado as profecias bíblicas e, acredito que 
estamos tendo o privilégio de viver numa época em 
que muitos heróis bíblicos desejaram viver”, disse. 

“Estamos presenciando mais uma pandemia. Ao 
longo da história tivemos inúmeras, tais como Pes-
te Negra, Varíola, Gripe Espanhola, Gripe A (num ce-
nário menos badalado) e eis agora o COVID-19 num 
cenário político e social mais propício para a volta de 
Jesus”, alertou. Segundo o biólogo, apesar do pâni-
co que está sendo espalhado pela mídia, não há o 
que temer. 

“Não existem motivos para desespero. Eu diria que 
há motivos para nos regozijar, pois nossa redenção 
se aproxima como o próprio Cristo disse: ‘É necessá-
rio que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.’ 
(Mateus 24.6). Portanto, precisamos continuar fir-
mes e focados em Jesus. Siga as recomendações sa-
nitárias e confie naquele que tudo pode”, aconselhou. 



> Abril | 2020          www.exibirgospel.com.br

16

>

Vocês ouvirão falar de guerras 
e rumores de guerras, mas não 
tenham medo. É necessário que tais 
coisas aconteçam, mas ainda não é 
o fim. Nação se levantará contra 
nação, e reino contra reino. 
Haverá fomes e terremotos 
em vários lugares. Tudo isso 
será o início das dores

> NICODEMUS RESUMIU AS FALAS DE CRISTO EM OITO GRANDES SINAIS:

O que a Bíblia diz sobre 
o fim dos tempos

CORONAVÍRUS

Segundo a observação de teólogos, primeiro haverá o “princípio das dores” como afirmou Jesus:

[1] https://www.youtube.com/watch?v=yTY0MLlabRI

(Mateus 24.6-8)

O pastor e escritor Augustus 
Nicodemus, ressalta que Jesus 
alertou sobre um período de 
calamidades em todo o mundo 
que precederia o fim e sua 
vinda em glória. “O Senhor Jesus 
falou de uma época de grande 
sofrimento e tribulação, como 
nunca houve no mundo e que 
seria tipificada pela queda de 
Jerusalém e pela destruição do 
Templo”, lembrou.  [1]

1 Haverá falsos profetas (Lucas 21.8)

Eles existem desde a época de Jesus até os 
dias de hoje. 

2 Guerras e rebeliões pelo mundo (Lucas 21.9-10)

Jesus disse isso durante a “Pax Romana” e de-
pois disso as guerras nunca cessaram.

3 Grandes terremotos (Lucas 21.11)

O número de catástrofes naturais continua 
aumentando.

4 Pestes ou epidemias (Lucas 21.11)

A humanidade já passou por muitas epidemias, 
com números catastróficos de mortes.

5 Fomes (Lucas 21.11)

Através do colapso dos sistemas financeiros e 
estruturas de governo, após as epidemias.

6 Catástrofes terríveis (Lucas 21.11)

Podemos pensar nas duas grandes guerras 
mundiais, poder das bombas atômicas, tsunamis 
e pandemias como a atual “coronavírus”. 

7 Perseguição aos cristãos (Lucas 21.12)

Ódio e traição por parte de pais, irmãos, parentes 
e amigos (Lucas 21.16)

A perseguição existe desde a época da Igreja 
Primitiva e nunca cessou. Começou oficialmen-
te através do Império Romano, por Nero, oca-
sião em que os apóstolos Pedro e Paulo morre-
ram. Houve uma trégua na época de Constantino, 
quando ele legalizou o Cristianismo. Atualmen-
te, milhares de cristãos sofrem com o ódio por 
conta da “cristofobia”. 

8 Jerusalém será rodeada de exércitos (Lucas 21.20)

Este sinal indicará a devastação de Jerusalém e 
o cumprimento de tudo o que foi escrito. Have-
rá grande aflição na terra (Lucas 21.23), sinais no 
sol, na lua e nas estrelas (Lucas 21.25)

Então se verá o Filho do homem 
vindo numa nuvem com poder 
e grande glória. Quando 
começarem a acontecer estas 
coisas, levantem-se e ergam a 
cabeça, porque estará próxima 
a redenção de vocês.

(Lucas 21.27-28)

O teólogo explica que vivemos no período entre a pri-
meira e a segunda vinda de Cristo. “Este é o ponto da histó-
ria em que nos encontramos e estamos vendo esses aconteci-
mentos ou sinais”, esclareceu. 
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“Por causa de um vírus vivemos um 
surto de proporção mundial, trazen-
do morte a muitos e prejuízos incal-
culáveis à população. É natural que 
diante dessa catástrofe haja muitas 
perguntas”, observou Nicodemus. 
Segundo o pastor, cada um desses 
acontecimentos serve para reforçar 
a nossa confiança na Palavra. “Esta-
mos vendo um mundo que se enca-
minha para o final e é necessário que 
essas coisas aconteçam”, reforçou. 

A Bíblia nos mostra que as ca-
lamidades vão existir até a vinda 
de Jesus e diz que essas coisas são 

“necessárias”. Veja:

“Quando ouvirem falar de guerras 
e rebeliões, não tenham medo. É ne-
cessário que primeiro aconteçam es-
sas coisas” (Lucas 21.9)

“Por que é necessário acontecer 
tudo isso? Há várias razões, entre 
elas, para mostrar a nossa fragilidade. 
No caso do coronavírus, ele vai che-
gar com força, vai se espalhar e nós 
vamos aprender a conviver com ele. 
Haverá óbitos e não há muito o que 
se fazer”, sublinhou. 

Ele também observa que, em 
apenas uma semana, todo o siste-
ma mundial virou um caos, a eco-
nomia dos países, viagens inter-
nacionais, eventos, etc. Tudo isso 
aponta para a fragilidade do gover-
no humano. “Um vírus, algo invisí-
vel quebrou a segurança das nações 
e das pessoas. Certas coisas aconte-
cem para mostrar o quanto necessi-
tamos de Deus, para quebrar a ar-
rogância humana e mostrar que o 
homem não é autossuficiente e nem 
tem o controle do seu destino”, com-
plementou. 

Nicodemus finaliza com alguns 

conselhos: “Aceite a calamidade 
causada pelo coronavírus e não jul-
gue a Deus, pois você não sabe o que 
Ele está fazendo. Você não conhece 
os desígnios de Deus. Um movimen-
to como esse traz efeitos e desdobra-
mentos que estão muito além da sua 
compreensão. Isso é um quebra-ca-
beça gigantesco do qual somente 
Deus tem conhecimento e controle”. 

“Sabemos que Deus age em todas 
as coisas para o bem daqueles que o 
amam, dos que foram chamados de 
acordo com o seu propósito.” (Ro-
manos 8.28)

O QUE PODE SER BOM NUM 
CONTEXTO DE PANDEMIA?

Nicodemus aponta para vários 
benefícios: muitas pessoas estão 
valorizando o culto presencial e 
outras estão tendo a oportunida-
de de avaliar a sua fé. Além disso, 
ele destaca o “fortalecimento da de-
pendência de Deus” e o aproveita-
mento da ocasião para anunciar o 
Evangelho. 

“Mas convençam-se de uma vez de 
que não devem preocupar-se com o 
que dirão para se defender. Pois eu 
lhes darei palavras e sabedoria a que 
nenhum dos seus adversários será ca-
paz de resistir ou contradizer.” (Lu-
cas 21.14-15) 

O pastor assegura que o traba-
lho da igreja vai continuar em meio 
às calamidades. “Os cristãos devem 
oferecer respostas, esperança, con-
solo e um norte para uma socieda-
de desesperada e perdida. Essa é a 
nossa oportunidade. Que Deus nos 
ajude nesse momento de crise e que 
possamos enfrentar tudo isso como 
verdadeiros cristãos, como Jesus nos 
ensina”, conclui.

Bíblia e 
coronavírus
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DESCOBERTA DE MEDICAMENTOS 
PARA O TRATAMENTO DA COVID-19

   Cloroquina
   Remdesivir
   Lopinavir/Ritonavir 
   Favipiravir

Obs.: estes medicamentos apresentaram resultados positivos em pesquisas 
científicas e atuam em diferentes estágios de contaminação das células. 
Os resultados ainda são preliminares. 

   Países e territórios afetados – 202
   Casos confirmados no mundo + de 638.146
   Total de mortes no mundo + 30.105

NÚMEROS OFICIAIS, SEGUNDO A OMS - até 27/03/2020

Mesmo uma tragédia de proporção global tem 
um efeito positivo sobre o povo de Deus. E Deus 

está chamando as nações ao arrependimento, 
mostrando a temporalidade da vida e que a única 
solução está em Cristo. 
(Pastor Paulo Junior)

Jesus está voltando. Isso 
tudo tem a ver com as 

profecias, nas quais Ele 
disse que estas coisas 
antecederiam a Sua volta.
(Pastor Lamartine 
Posella)

Que o Senhor tenha 
misericórdia de nós! 

Sem alarme. O tempo 
é de orar, e muito.
(Pastora Ludmila 
Ferber)

É um momento de colocar as coisas em 
perspectiva. Pedir aos céus que venham 

à Terra e ordenar que essas forças que estão 
oprimindo a humanidade sejam quebradas, 
resistidas e repreendidas.
(Pastor JB Carvalho)

Tão importante 
quanto todas essas 
medidas contra o 
coronavírus, é a fé. 
A fé é fundamental.
(Pastor Silas 
Malafaia)

Deus está falando 
com o mundo. 

(Pastor Max 
Lucado)

Pestilências são um sinal 
da volta de Cristo. 

(Pastor Hernandes 
Dias Lopes)

PALAVRAS DE PASTORES E TEÓLOGOS SOBRE O CORONAVÍRUS

CORONAVÍRUS



Sintomas:

Coriza

Dor de 
Garganta

Dificuldade 
respiratória

Tosse

Dor de 
cabeça

Temperatura
Alta (febre)

Formas de transmissão

POR CONTATO: 
Beijo, 
aperto de mão, 
abraço

SUPERFÍCIES NÃO
HIGIENIZADAS: Celulares,
maçanetas, corrimão, objetos, 
botões, apoios de 
transporte públicos

PELO AR: Por gotículas 
da saliva, do espirro, da tosse,
do catarro e da fala de 
indivíduos infectados.

CORONAVÍRUS

Os sinais e sintomas 
clínicos são principalmente 
respiratórios, semelhantes 
aos de um resfriado. 
Em alguns casos, podem 
também causar infecção 
do trato respiratório 
inferior, como as 
pneumonias.

Os sintomas podem 
aparecer entre 
1 e 12 dias após 
a exposição ao vírus.

>
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Dor no Corpo 
e Cansaço
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Prevenção:

Evite tocar 
os olhos 

nariz e 
boca.

Lave as mãos 
frequentemente, 
seja com água e 

sabão ou álcool gel.

Evite contato com pessoas 
que estiverem visivelmente 
doentes, principalmente com 
tosse ou coriza.

Evite multidões e mantenha 
distância de um metro 
de pessoas espirrando

ou tossindo.

Evite sair de casa, 
caso apresente 
algum sintomia 
da gripe.

Evite viajar se estiver 
com febre ou tosse, 
prefira descansar e 
mantenha-se em casa.

Limpe com 
álcool objetos 

tocados 
frequentemente.

Ao tossir e espirrar, cubra a 
boca com lenço descartável 
ou antebraço. Descarte o 
lenço imediatamente.

Na viagem, evite a ingestão 
de alimentos de procedência 

duvidosa ou inadequadamente 
preparados.

Evite cumprimentar 
com beijos no rosto, 
apertando as mãos 
ou abraçando.

Principais fontes consultadas:
BBC Brasil, Terra, Hypeness, G1

Links: 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51673933

https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/tudo-o-que-voce-pre-
cisa-saber-sobre-o-coronavirus-no-brasil,6e0b2a39a0c54e52c21176
079de6d7dc2fu3vyph.html

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/influenza-ou-coronavirus

https://www.hypeness.com.br/2020/03/do-coronavirus-a-gripe-espa-
nhola-as-maiores-pandemias-da-humanidade/

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/16/co-
ronavirus-veja-quais-paises-ja-registraram-casos-da-doenca.ghtml
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/tudo-o-que-voce-pre-
cisa-saber-sobre-o-coronavirus-no-brasil,6e0b2a39a0c54e52c21176
079de6d7dc2fu3vyph.html

CORONAVÍRUS
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CRIACIONISMO BÍBLICO

A Bíblia é um 
livro proibido em 
vários países

Cris Beloni é jornalista e autora do livro Derrubando Mitos. Pesquisou Gênesis e entrevistou especialistas de várias 
áreas de estudo para compor seu trabalho. Além disso, registrou comentários de grandes teólogos, cientistas e 
arqueólogos sobre as evidências e descobertas mais recentes, que provam que o Criacionismo Bíblico deve ser levado 
a sério. Na edição anterior, abordamos o tema Ciência e Fé. Nesta edição, vamos conhecer uma das consequências da 
perseguição religiosa: a proibição da leitura do livro mais importante e mais famoso do mundo.

Milhares de cristãos enfrentam a perseguição em 
países onde o Cristianismo é considerado um crime

V
ocê já percebeu como as pessoas do nosso século 
desprezam a Bíblia, esse livro tão precioso? Isso 
porque há muitos mitos apontados para ela, ten-

tando atingi-la de uma forma totalmente negativa. Você 
também já percebeu como as verdades que estão nas Es-
crituras incomodam tanta gente? Se fossem mitos como 
dizem, não incomodariam tanto. 

Por outro lado, para quem a lê, é um livro de sabedoria 
e também o manual de instruções para a vida. Não tem o 
que errar, é só seguir as regras bíblicas que tudo vai bem. 
Mas nesse mundo em que a gente vive hoje, não é tão sim-
ples assim. Tem muita gente investindo em lutar contra os 
preceitos de Deus. 

Isso porque fazemos parte de uma nação totalmente li-
vre. Mas, parece que, quanto mais liberdade, mais as pes-
soas se afastam do Criador. Infelizmente. Você sabia que há 
cristãos que nem podem ter uma Bíblia em casa? Já ouviu 
falar no povo do Livro? Pois é, os cristãos perseguidos são 
conhecidos assim em nações onde o Cristianismo é proi-
bido e visto como um crime. Já parou para pensar nisso? 

A Bíblia só chega até alguns deles em forma de contra-
bando. E eles são conhecidos como “povo do Livro” pelo 
amor que têm pelas Escrituras Sagradas. Chegam a dar a 
vida por uma única página da Bíblia. Em vários países de 
contexto muçulmano, por exemplo, cristãos que são sur-
preendidos com uma Bíblia em casa podem até ser pre-
sos ou torturados. Muitos nem voltam da prisão para con-
tar a história. 

Enquanto isso, nós que fazemos parte da Igreja Livre 
de Perseguição, nem sempre valorizamos a riqueza que 
temos. Além das Bíblias em todos os formatos, com va-
riadas capas e cores, temos também as Bíblias de estudo, 
além de uma vasta literatura cristã para todos os tipos de 
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dúvidas. E o que fazemos com esse baú de preciosidades? 
Parece que o Brasil se especializou só em abrir igrejas 

e denominações, construir grandes templos, diversificar 
as teologias, distorcer a Palavra e disputar pelas melhores 
interpretações bíblicas. O resultado disso é, muitas vezes, 
um Evangelho distorcido, com textos fora de contexto. 

Em vez de união do Corpo do Cristo, o que vemos é 
uma grande fragmentação. Você sabia que há uma esta-
tística de que, no mundo inteiro, já existem mais de 45 mil 
denominações cristãs? Só aqui no Brasil, de acordo com 
o IBPT, que é Instituto Brasileiro de Planejamento Tri-
butário, uma igreja por hora é aberta. 

Não dá nem para imaginar que tipo de teologia é pre-
gada em cada nova denominação. É tempo de voltar e de-
sejar afetuosamente o leite racional, não falsificado, para 
que possamos realmente crescer, como diz a Bíblia, em 
1 Pedro 2.2:

“Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o 
leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para 
a salvação.”

Quer saber mais sobre Criacionismo Bíblico? Você 
pode adquirir o livro “Derrubando Mitos” entrando em 
contato pelo Whatsapp (11) 99737 2302. São mais de 
200 páginas de investigação sobre o livro de Gênesis. Tire 
suas dúvidas de forma simples. O trabalho esclarece te-
mas polêmicos como o dilúvio, torre de Babel, dinossau-
ros, origem dos povos, confusão de línguas, e muito mais.

sicrediprogresso 

@sicrediprogresso 

Internet
Banking

Aplicativo Telefone
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POLÍTICA

D
ados divulgados recentemente 
pela Transparência Internacional 
mostram que o Brasil caiu uma po-

sição nos índices sobre percepção de cor-
rupção, no universo de 180 países avalia-
dos. Na 106ª posição, o País ficou ao lado 
de Albânia, Argélia, Costa do Marfim, Egi-
to, Macedônia e Mongólia.

O relatório da Transparência Inter-
nacional destaca que a pontuação é alta 
nos países que respeitam as regras refe-
rentes ao financiamento de campanhas. 
O assunto é tratado no Projeto de Lei 
4178/19, do deputado Roberto de Lu-
cena (PODEMOS/SP), que além de pre-
ver uma ampla mudança na Lei de Aces-
so à informação (LAI),  a Lei 12.527/11, 
inclui os partidos políticos entre as enti-
dades obrigadas a atender a LAI.

“Precisamos atuar não apenas para me-
lhorar esses índices de percepção, mas para 
criar processos transparentes em todas as 
esferas da administração pública. Incluir 
os partidos políticos na LAI faz parte dis-
so. Tudo começa pelo processo eleitoral e 
pelo uso do fundo partidário, formado por 
recursos públicos previstos no Orçamento 
Geral da União, e é pela transparência que 
se evita atos de corrupção”, avalia Lucena.

O PL também permite o anonimato do 
cidadão que busca informações em órgãos 
públicos, e cria unidades específicas para 
atender pedidos dos cidadãos em cada ór-
gão, que irá substituir as ouvidorias e os 
serviços do tipo “fale conosco”.

Instituto Nacional de Transparência
De acordo com o autor do projeto, que 

é secretário de Transparência da Câma-
ra dos Deputados, o objetivo é fechar la-
cunas da LAI verificadas nos últimos anos. 
O texto cria, ainda, o Instituto Nacional 
de Transparência e Acesso à Informa-
ção, que vai funcionar como um órgão de 
controle externo que, entre outras atri-
buições, vai fiscalizar o cumprimento da 
Lei de Acesso à Informação. O deputa-

NA LEI DE ACESSO 
À INFORMAÇÃO

PARTIDOS POLÍTICOS PODEM SER INCLUÍDOS

Roberto de Lucena é o 
parlamentar evangélico 

que mais apresentou 
PLs em 2019

do afirma que o projeto se baseia em uma 
proposta da Organização dos Estados 
Americanos (OEA).

A proposta prevê que cada órgão ou 
entidade submetida à LAI  crie uma Uni-
dade de Transparência e Acesso à In-
formação, que fará a coleta, publicação 
e classificação das informações. É com a 
unidade que o cidadão fará o contato. Ela 
será colegiada e tomará decisões por maio-
ria. Os membros indicados não poderão 
depender hierarquicamente de uma úni-
ca pessoa na estrutura interna do órgão.

Entre as funções do instituto estão: so-
licitar esclarecimentos das autoridades 
sobre pedidos de informações negados, 
rever a classificação de informações sigi-
losas, opinar sobre a LAI , e decidir os re-
cursos apresentados por cidadãos contra 
decisões das Unidades de Transparência.

OUTROS PONTOS
O projeto do deputado Roberto 

Lucena altera outros dispositivos 
da LAI. Entre eles:

• Os órgãos serão obrigados a 
divulgar uma série de novas informa-
ções, independentemente de solicitação, 

como todas as vantagens pecuniárias re-
cebidas por pessoas que trabalham para 
o serviço público, relatórios de auditoria, 
agendas previstas e realizadas das auto-
ridades da alta administração, e íntegra 
dos contratos, convênios e parcerias fir-
mados;

• Todo pedido de acesso à infor-
mação deverá ser registrado e receber um 
número para acompanhamento pelo soli-
citante. Os pedidos deverão ser registra-
dos de recebimento e atendidos sem dis-
criminação;

• Caso alguma autoridade se re-
cuse a colaborar com a sua Unidade de 
Transparência, o Instituto Nacional será 
notificado, para que possa tomar as pro-
vidências cabíveis;

• O Instituto aplicará as sanções 
previstas na LAI  contra servidores que 
não atenderem às regras da norma. As 
sanções serão divulgadas nos portais de 
transparência do Instituto; 

• O projeto considera delito pe-
nal destruir ou alterar documentos te-
nham sido objeto de uma solicitação de 
informação.
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Por Cris Beloni

A
final de contas, qual é a importância da Organi-
zação das Nações Unidas para o mundo? Na opi-
nião de muitos críticos, há muito tempo que ela 

não representa mais a luta pela paz e pelos direitos huma-
nos. Há quem diga que a ONU está dando muitos “pitacos” 
nos assuntos jurídicos dos países, na tentativa de quebrar 
as soberanias nacionais e, futuramente, formar um gover-
no global. Sua proposta de defender os povos oprimidos, 
embora nunca cite os cristãos que enfrentam a persegui-
ção religiosa, não convence mais. Sua agenda global pas-
sou a ser questionada e muito criticada por especialistas.

AGENDA GLOBAL

O que existe por trás da agenda

GLOBAL DA ONU?

Resumo da 
história da ONU

Criada após a Segunda Guerra Mundial (1945), seu 
principal objetivo era “evitar novas guerras” e “mediar 
conflitos”. Após substituir a “Liga das Nações”, com o tem-
po passou também a tratar de assuntos relacionados ao 
meio ambiente, saúde pública, segurança alimentar, pa-
trimônio histórico, educação, habitação, energia atômica, 
drogas, aborto e até homoafetividade. Logo no seu início, 
Dag Hammarskjöld, que foi o segundo secretário-geral 
da entidade, declarou que “a ONU não foi criada para le-
var as pessoas ao paraíso, mas para salvar a humanidade 
do inferno”. Da década de 50 para o ano de 2020, porém, 
parece que esse objetivo ainda não foi alcançado. 

No início, havia 51 países membros e, depois de sete 
décadas de existência, hoje a ONU conta com 193. Com a 
colaboração de quase todas as nações do mundo, faz par-
te do seu trabalho oferecer assistência e alimentação para 
milhões de pessoas, vacinas para crianças, apoio aos re-
fugiados, ajuda imediata às vítimas de desastres naturais, 
entre outras ações. Para organizar seus comandos, uma 
equipe determinou a “Agenda pela humanidade”. 

O sistema da ONU é bem complexo e conta com agên-
cias especializadas que atuam em várias áreas, como saú-
de, finanças, agricultura, aviação civil, telecomunicações, 
entre outras. Desde janeiro de 2017, quem está à fren-
te da instituição é o ex-primeiro-ministro português An-
tónio Guterres, num cargo conhecido como secretá-
rio-geral. Ele sucedeu o ex-chanceler sul-coreano Ban 
Ki-Moon no posto.
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Assembleia Geral
O debate mais amplo da organização ocorre na Assem-

bleia Geral, todos os anos, no mês de setembro, reunindo os 
representantes e chefes de Estado. Um debate é promovido 
de acordo com uma pauta que envolve os maiores problemas 
da humanidade. O tema da 74ª edição, em 2019, foi “Galvani-
zando esforços multilaterais pela erradicação da pobreza, edu-
cação de qualidade, ação climática e inclusão”. Entre outros 
temas, foi discutido até a questão da eliminação de armas nu-
cleares no mundo. A tal “agenda” está cheia de metas que a 
ONU pretende cumprir, incluindo suas políticas globalistas.

A “Agenda para a humanidade” aponta para 
cinco pilares [cinco ordens] que prometem ali-
viar o sofrimento, reduzir riscos e diminuir a vul-
nerabilidade em escala global. São eles:

1) Liderança política para prevenir e acabar 
com conflitos.
2) Defender as normas que salvaguardam a hu-
manidade.
3) Não deixe ninguém para trás.
4) Mude a vida das pessoas: da entrega da aju-
da à necessidade final.
5) Invista na humanidade.

De acordo com informações da própria ONU, 
a “liderança política” precisa ser mais determi-
nada e ousada. Para “defender as normas”, esse 
líder deve usar todos os mecanismos de rastrea-
mento, investigação e denúncia para se mani-
festar contra as violações e condená-las. Logo 
após os cinco pilares, seguem os objetivos da 
agenda 2030. 

“17 OBJETIVOS PARA 
TRANSFORMAR NOSSO MUNDO”

01)   Erradicação da pobreza
02)   Fome zero e agricultura sustentável
03)   Saúde e bem estar
04)   Educação de qualidade
05)   Igualdade de gênero
06)   Água potável e saneamento
07)   Energia limpa e acessível
08)   Trabalho decente e crescimento econômico
09)   Indústria, inovação e infraestrutura
10)   Redução das desigualdades
11)   Cidades e comunidades sustentáveis
12)   Consumo e produção responsáveis
13)   Ação contra a mudança global do clima
14)   Vida na água
15)   Vida terrestre
16)   Paz, justiça e instituições eficazes
17)   Parcerias e meios de implementação

Para a realização dos objetivos agendados, 
a ONU tem diversos “braços” espalhados pelo 
mundo. Por exemplo, a campanha “Criança Es-
perança” promovida pela Rede Globo, que ti-
nha parceria com a UNICEF (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância) e agora com a UNES-
CO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura). Além desse 
exemplo citado, há inúmeros apoiadores de di-
versos projetos espalhados pelo mundo inteiro.

Agenda 2030
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 Muitos apontam para a total impossibilidade do cumprimento, de for-
ma democrática, da maioria dos objetivos da ONU que visam transfor-
mar o mundo. Segundo o jornalista e ativista cristão, Bernardo Küster, 

“a agenda 2030 é um programa que dissolve a soberania nacional”, disse. 
Ele alerta que o documento da ONU ressalta muitos pontos negativos, 
como a interferência na propriedade, questões sobre ideologia de gêne-
ro, empoderamento feminino, além de promover o aborto usando termos 
mais suaves como “saúde sexual e reprodutiva”. A agenda da ONU tam-
bém defende a interferência do Estado no agronegócio, nas indústrias, 
além da interferência da própria entidade nas políticas de migração. “A 
agenda 2030 serve para um propósito de uniformização das políticas dos 
países, da economia e tudo mais, para transformar a coisa num bloco só, 
para ficar tudo mais administrável”, apontou Küster. [1]

Aqueles que analisam com profundidade essa intenção da ONU de 
“transformar o mundo”, chegam à conclusão que se trata mais de um plano 
de manipulação global com péssimas intenções. Há muito mais por trás 
dos planos de paz, liberdade e direitos humanos universais.

> O QUE HÁ DE ERRADO EM QUERER TRANSFORMAR O MUNDO?

> SACRALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Cada vez mais, a pauta dos “direitos humanos” tenta tomar o 
lugar da religião no mundo, em nome de uma “ética laica” e por 
um mundo mais livre e mais moderno. Em nome dos direitos da 
minoria LGBT, a ONU acabou se posicionando contra os cristãos. 
Há alguns anos, a ONG Promsex (Promoção e Defesa dos Direitos 
Sexuais e Reprodutivos), com sede no Peru, fez uma denúncia 
junto à ONU, alegando violação dos “direitos culturais”. Em res-
posta, foi elaborado o “Relatório de Direitos Culturais”, onde o 
termo “fundamentalistas” foi usado para se referir aos grupos que, 
segundo eles, “rejeitam a igualdade e universalidade dos direitos 
humanos, baseando-se em visões mundiais rígidas”.

Resumidamente, a ONU disse que os movimentos cristãos 
(evangélicos e católicos) estão impondo doutrinas religiosas, 

além de ideias estereotipadas e sexistas sobre as relações de 
gênero. O texto também alegou que os extremistas [cristãos] são 
contrários aos direitos humanos, acusando-os de serem “o muro 
que os impede de avançar” com sua agenda [2]. A Promsex é mais 
uma ONG ligada à Planned Parenthood (Paternidade Planejada), 
uma clínica americana de aborto conhecida no mundo inteiro. 

Não é de se estranhar se, em breve, a ONU clamar por uma “reli-
gião universal” em busca da “falsa” paz mundial. Podem alegar que o 

“fundamentalismo religioso” é a causa de tantas guerras e discórdias. 
Quando isso acontecer, o cristianismo certamente será um dos ini-
migos mais destacados da ONU, já que seus seguidores consideram 
a Bíblia como a “verdade fundamental” e mantém uma fé absoluta 
de que Jesus Cristo é o único capaz de trazer a verdadeira paz. 

AGENDA GLOBAL
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ONU: DA PROPOSTA INICIAL 
ATÉ OS DIAS DE HOJE

Antes da fundação da ONU, a Liga das 
Nações (1919) redigiu um texto com o ob-
jetivo de promover um “acordo de paz”. Um 
dos autores da proposta foi o ex-primeiro-

-ministro do Reino Unido, Arthur Balfour. 
Segundo o documentário “A ONU e a agenda 
secreta” de Walter J. Veith (Amazing Dis-
coveries), traduzido e postado pelo jornalis-
ta Michelson Borges [3], Balfour iniciou um 
grupo chamado “Sociedade Sintética” com o 
objetivo de estimular a criação de uma úni-
ca religião mundial, através da unificação 
de todas as crenças. Os outros autores, Al-
ger Hiss e Joseph Johnson, eram maçons de 
postos elevados. Eles tinham como modelo 
a Constituição da Rússia (antiga União So-
viética) e o Manifesto Comunista. 

Walter J. Veith

O político inglês Winston Churchill e o general 
francês Charles De Gaulle, que defendiam uma 

“nova ordem mundial autoritária”, também acredi-
tavam que as nações deveriam se unir num úni-
co governo para não perecerem. O vídeo aponta 
também para a visão política e a crença de cada 
um dos ex-secretários-gerais da ONU. Confira:

Winston 
Churchill

Charles De 
Gaulle

O primeiro secretário geral das Nações Unidas foi o norueguês 
Trygve Halvdan Lie (1946-1952), um comunista e fã de Lennin. O 
segundo foi o socialista sueco Dag Hammarskjöld (1953-1961), que 
morreu num suspeito acidente de avião. O terceiro era de Myanmar, 
U Thant (1961-1971), que defendia publicamente uma agenda mar-
xista. O quarto foi o austríaco Kurt Waldheim (1972-1981) que ti-
nha uma visão política nazista. O quinto foi o peruano Javier Pérez 
de Cuéllar (1982-1991), que completou 100 anos em 2020. Ele era 
marxista e defendia a redistribuição da riqueza mundial. O sexto foi 
o egípcio Boutros Boutros-Ghali (1992-1996), que reforçava a ideia 
de uma ditadura a partir da ONU. Ele achava que a entidade deveria 
ter prioridade política, absoluta e exclusiva, acima das soberanias de 
todas as nações do planeta [governo mundial]. Kofi Annan, de Gana 
(1997-2006), foi o sétimo secretário-geral a atacar o conceito de so-
berania nacional, apresentando sua essência comunista. O oitavo foi 
o sul-coreano Ban Ki-Moon (2007-2016), que fez duras críticas à po-
lítica de Israel. E o nono a ocupar o cargo, desde 2017, é o socialista 
português António Guterrez, que já foi primeiro-ministro de Por-
tugal e atuou como secretário-geral do Partido Socialista em seu 
país. Ele é conhecido por sua militância em organizações marxistas 
que reúnem partidos e movimentos de esquerda do mundo inteiro. 
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Trygve 
Halvdan Lie

Dag 
Hammarskjöld

U 
Thant

Kurt 
Waldheim 

Javier Pérez 
de Cuéllar

Boutros 
Boutros-Ghali

Kofi 
Annan

Ban 
Ki-Moon

António 
Guterrez

ROBERT MULLER 
(prêmio UNESCO de 
Educação para a Paz; 

ex-Vice Secretário Geral 
da ONU eChanceler 
da Universidade da 
Paz de Costa Rica).

Segundo o professor Walter J. 
Veith, vários outros mentores já pas-
saram pela ONU ou serviram de ins-
piração para seus líderes, defendo as 
mesmas filosofias e ideologias, entre 
eles Alice A. Bailey, Robert Muller, 
Donald Keys e David Spangler. Ro-
bert Muller (1923-2010), ex-secre-
tário-geral adjunto da ONU, conheci-
do também como “filósofo das Nações 
Unidas”, chegou a fundar 30 escolas 
com seu nome, conhecidas por “Uni-
versidade da Paz”. Num de seus tex-
tos, ele deixa claro seu pensamento 
sobre a união das religiões. 

Alice A. Bailey (1880-1949)

[1] https://www.youtube.com/watch?v=z4Xaz4uc7eY
[2] https://www.gospelprime.com.br/ativistas-lgbt-onu-contra-cristaos/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=c3183IUu1rg
[4] http://juliosevero.blogspot.com/2019/08/liderada-por-evangelicos-esquerdistas.html
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A nova religião mundial deve se basear nas verdades que têm sobrevivido ao teste 
dos séculos. Elas estão constantemente tomando forma no pensamento humano, 
e por elas as Nações Unidas lutam. O meu grande sonho pessoal é conseguir uma 
aliança eficaz entre todas as principais religiões e as Nações Unidas.”
(Muller R. 1982 New Genesis: Shapping a Global Spirituality. Anacortes, 
WA: World Happiness and Cooperation. Pg. XIII)

Robert Muller (1923-2010)

Os escritos da teosofista Alice Bailey (1880-
1949), uma das principais “profetizas da Nova 
Era”, serviram de inspiração para a ONU, desde 
o seu início. Uma das principais ideias da ocultis-
ta se baseava na “evolução da consciência huma-
na”, algo que ela defendia como transcendental 
às religiões. Seus ensinamentos se baseavam no 
princípio do ecumenismo, algo que ela apontava 
como necessário para uma “ordem mundial úni-
ca”. Além disso, dizia que era necessário “garan-
tir que as crianças se libertassem da escravidão 
da cultura cristã”, por isso sugeriu que as ora-
ções fossem removidas das escolas. A questão 
da “redução da autoridade dos pais sobre os filhos” 
também foi lançada, entre outras ideias bem po-
lêmicas, como “libertar” as pessoas das famílias e 
a liberdade sexual. 

Em 1922, Bailey fundou uma editora para di-
vulgar seus trabalhos, cujo nome original era Lu-
cifer Publishing Company, que futuramente teve 
o nome alterado para Lucis Trust. Entre as ativi-
dades da editora, estava a “Word Goodwill” (Boa 
Vontade Mundial), que foi integrada na Lista do 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. 

“Dentro da ONU está o germe e a semente de 
um grande grupo internacional de meditação e 
reflexão – um grupo de pensadores bem informa-
dos, em cujas mãos está o destino da Humanida-
de. Eles estão sob o controle de muitos discípulos 
do ‘quarto raio’ [...] e seu foco é o plano de intui-
ção Búdica – o plano que comanda toda ativida-
de hierárquica.” (Alice A. Bailey, Discipleship in 
the New Age, Lucis Press, 1955)

“Nenhuma força humana será capaz de destruir 
as Nações Unidas, pois as Nações Unidas não são 
um mero prédio ou uma mera ideia, não é uma cria-
ção feita por homens. As Nações Unidas são a visão 
de luz do Supremo Absoluto [linguagem maçôni-
ca], que está vagarosa, constante e infalivelmen-
te iluminando a ignorância, a noite da nossa vida 
humana. O sucesso divino e o progresso supremo 
das Nações Unidas estão prestes a se tornar rea-
lidade. Na hora da sua escolha, o Supremo Abso-
luto vai fazer tocar o seu sino de vitória aqui na 
terra, através do coração amoroso e servidor das 
Nações Unidas”. (Muller R. 1985 – My Testament 
to the UN, as quoted in Kah G. H., 1988 – The 
New World Religion – Noblesville, Hope Inte-
national, pg 205)

CRISTÃOS QUE APOIAM 
A AGENDA 2030 DA ONU

O que se vê frequentemente, através de documentos 
da ONU, é a promoção de causas anticristãs, entre elas o 
aborto, apoio total à homossexualidade e ataque à família 
tradicional. “Cristão que não consegue ver isso não tem dis-
cernimento do Espírito ou se vendeu para a ideologia socia-
lista”, disparou o blogueiro e ativista cristão, Júlio Severo. 
Vale ressaltar que a ONU, com seu viés progressista, nunca 
se manifestou contra a perseguição aos cristãos, algo que 
o governo Bolsonaro está tentando inserir dentro da dis-
cussão pública internacional. Mesmo diante desse cenário, 
conclui-se que, no Brasil, há muitos cristãos caminhando 
contra os interesses do Reino de Deus. 

“A Igreja dos apóstolos de Jesus não se reunia para formular 
documentos políticos para apoiar o Império Romano. Os após-
tolos pregavam o Evangelho, curavam os enfermos e expulsa-
vam demônios. Essa é a essência do Reino de Deus”, lembra 
Severo. Recentemente, uma “união esquerdista” tem usa-
do o nome dos evangélicos para apoiar temas que a Bíblia 
nunca apoiou. “Na ONU há multidões de pessoas oprimidas 
e usadas por demônios [...] Quando os socialistas da Alian-
ça Evangélica, mascarados de cristãos, apoiam os socialis-
tas da ONU e suas causas mascaradas, desconfie”, concluiu.

Sala de meditação da ONU, inspirada por Dag Hammarskjöld, 
que descreveu o altar como “um encontro da luz, do céu e da terra; 

um altar de Deus para todos”

Mais informações em https://c-fam.org/friday_fax/religiao-na-or-
ganizacao-das-nacoes-unidas/
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Pastora Vilma de Paula, homenageando 
seu esposo Pastor Gilberto de Paula

O Campo de Mogi das Cruzes, que tem como 
Presidente o Pastor  Gilberto de Paula, realizou 
no dia 08 de fevereiro em seu templo Sede um Cul-
to de Ação de Graças pelo aniversário do seu Presi-
dente. O culto contou com os familiares do home-
nageado, dos departamentos musicais do campo, 
e ainda a presença do Pastor e Deputado Fede-
ral Cezinha de Madureira, que na ocasião repre-

sentou o Bispo Samuel Ferreira, dos Prefeitos de 
Suzano e Salesópolis Rodrigo Ashiuchi e Vader-
lon Gomes, dos vereadores Noemi Nonato Capi-
tal SP, Edson Lopes Salesópolis e do Dr. Péricles 
Bauab de Mogi das Cruzes.
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CAMPO DE MOGI DAS CRUZES-SP, 
REALIZA CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS PELO 
ANIVERSÁRIO DE SEU PASTOR PRESIDENTE

Pastor e Deputado Federal Cezinha 
de Madureira, represetante do 

Bispo Samuel Ferreira Presidente 
Executivo da CONAMAD

Prefeito de Salesópolis Vanderlon, 
Deputado federal Cezinha de Madureira, 

Prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi e 
Vereadora em SP Miss. Noemi Nonato

Pastor Gilberto de Paula recebendo 
homenagem do Campo pelo seu filho Pastor 

Toni Ébert de Paula 1 Vice Presidente da Igreja  
e do Pastor Demiltom Sodre. Co Pastor

Pastor  e Vereador de Mogi das Cruzes 
Dr. Péricles Bauab
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Vista do plenário da Igreja

Pastor Gilberto de Paula 
entrando no templo 

com sua esposa e 
suas quatro netas

Pastor Gilberto sendo ladeado 
por seu filho Pastor Toni Ébert 

e sua nora Missionária 
Viviane Eleotero de Paula

Pastor Gilberto sendo homenageado por seu 
genro Pastor Luciano Ferreira Presidente 

AD Guararema, sua filha Pastora Luciana e 
sua neta primogenita Ana Laura

Vista do plenário da Igreja
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Tempo de voltar

H
á décadas que a teologia da prosperidade vem 
atraindo as pessoas para um Evangelho que bus-
ca “desfrutar das bênçãos” do Reino. Se há algo de 

errado com isso ou não, os teólogos respondem. Para o 
pastor e hebraísta Luiz Sayão “não existe nenhum proble-
ma com a ideia de prosperidade nos ensinos bíblicos”, mas 
ele acredita que, de certa forma, o movimento da prospe-
ridade, em grande parte do universo evangélico brasilei-
ro, “representa falta de amadurecimento da comunidade”. 

Ele acrescenta ainda que, nesse contexto, existe gente 
sincera, mas também existem os de má fé, que agem de 
forma incorreta. Ele resume então que, bíblica e teologi-
camente, a teologia da prosperidade está equivocada e 
representa uma teologia parcial, limitada e incorreta em 
suas conclusões. “Nossa esperança é que o ‘pensamento 
teológico prospere’ e que a igreja brasileira seja mais equi-
librada, se afastando desses extremismos e até dessa ‘in-
fantilidade’ em relação à abordagem das Escrituras”, des-
tacou em um de seus podcasts no programa “Conversando 
com Luiz Sayão”. [1]

Para o teólogo e escritor, Augustus Nicodemus, a teo-
logia da prosperidade é uma verdadeira heresia, já que o 
alvo de Deus nesse mundo não é que o ser humano seja 
sempre feliz, bem sucedido, saudável e rico. “Lamento es-
tragar o seu sonho, mas não é esse o ensino da palavra de 
Deus”, alertou. “Enquanto estamos neste mundo, Deus nos 
submete a todo tipo de sofrimento, com o objetivo de que-
brar o homem exterior, que é vaso de barro, para que o in-
terior se renove e que o nosso coração se desapegue das 
coisas dessa vida”, explicou. [2]

[1] Disponível em https://www.transmundial.com.br/podcasts/teolo-
gia-prosperidade/
[2] Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=3wMOLeEIXAY

ATRÁS

TEOLOGIA DA PROSPERIDADE

Por Cris Beloni

Lembre-se de onde caiu! 
Arrependa-se e pratique 
as obras que praticava 
no princípio.
(Apocalipse 2.5)

Luiz Sayão

Augustus Nicodemus
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> ARREPENDIMENTO 
DE BENNY HINN

Em 2018, o polêmico pastor Benny Hinn publicou um vídeo no 
Facebook comentando sobre a morte do pastor Billy Graham. Ao 
falar sobre a influência que o ministério de Graham teve sobre sua 
vida, acabou revelando algo que teve grande repercussão entre 
os cristãos: ele reconheceu que levou a teologia da prosperidade 

“longe demais”. [4]

“Somos atacados por pregar a prosperidade, embora ela esteja 
na Bíblia, mas acho que alguns de nós a levamos a um extremo, e 
não é o que a Palavra de Deus ensina”, disse. Depois justificou 
dizendo que foi influenciado por outros pregadores quando era 
mais novo. “Agora que estou mais experiente, fico pensando: Espere 
aí, você sabe que isso não se encaixa totalmente com o que diz a 
Bíblia e com a realidade”, refletiu. 

Ele ainda disse: “Jesus dirigia um carro ou vivia em uma man-
são? Não e ele não passava necessidade. E os apóstolos? Ninguém 
passava necessidade. Mas hoje em dia, a ideia é ter abundância 
e casas que parecem palácios, e carros e contas bancárias. O foco 
está errado. Muito errado”, desabafou.

No final de 2019, ele voltou a se retratar: “Lamento dizer que 
a prosperidade ficou um pouco cansativa e estou corrigindo minha 
própria teologia. E vocês precisam saber disso”, revelou durante 
uma de suas pregações. Considerando agora como “uma ofensa ao 
Senhor colocar preço no Evangelho”, ele disparou algumas frases. 

“Para mim chega. Estou chocando vocês? É que esse negócio de 
dar [dinheiro] se tornou um truque que está me deixando mal do 
estômago”. Aos 66 anos de idade, o pastor afirmou que não quer ir 
para o céu e ser repreendido. “Acho que é hora de dizermos assim: 
o Evangelho não está à venda”, resumiu. [5]

A reação do sobrinho ao saber do “possível arrependimento do 
tio” foi publicada através do Christian News. Ele disse: 

“Meu desejo é que a declaração do tio Benny não seja apenas 
um remorso público para salvar a pele ou proteger seu ministério 
do declínio, mas que seja um arrependimento genuíno e que ele 
esteja disposto a abandonar tudo se isso significa ganhar a Cristo. 
O arrependimento genuíno da Bíblia é sempre acompanhado por 
ações que provam que é realmente arrependimento”, afirmou. [6]

Benny Hinn

[4] Disponível em https://relevantmagazine.com/god/benny-hinn-
-says-hes-guilty-taking-prosperity-gospel-outside-bible-teaches/

[5] Disponível em https://relevantmagazine.com/god/whoa-
-benny-hinn-is-rejecting-the-prosperity-gospel-im-correcting-
-my-theology/

[6] Disponível em https://voltemosaoevangelho.com/blog/2019/09/o-
-evangelho-nao-esta-a-venda-benny-hinn-esta-abandonando-o-
-evangelho-da-prosperidade/

Falsas 
esperanças 
e medo
(Apocalipse 2.5)

Há alguns anos, Costi Hinn, sobrinho do pastor 
e televangelista neopentecostal Benny Hinn, criti-
cou a teologia da prosperidade, durante um podcast 
do movimento Coalizão pelo Evangelho. Para ele, os 
ensinamentos exclusivos sobre saúde e riqueza “en-
ganam as pessoas ignorantes”. Depois de trabalhar 
ao lado do tio durante muito tempo, disse que “fal-
sas esperanças e medo são os dois maiores produtos 
dessa linha teológica”. 

Como exemplo, ele disse que as pessoas se sub-
metem a ficar “debaixo de um guarda-chuva ungi-
do” para receber a proteção de homens ou mulhe-
res que pregam sobre a riqueza e por isso entregam 
seu dinheiro para esses líderes. “De qualquer forma, 
se você está querendo um milagre ou quer apenas se 
sentir protegido enquanto espera o milagre, você tem 
que pagar para jogar”, denunciou. 

Conforme o The Christian Post, o pastor Cos-
ti Hinn passou a liderar uma pequena igreja no sul 
da Califórnia e comentou sobre o preço que pagou 
por se levantar contra o tio famoso, classificando os 
ensinamentos dele como “distorcidos”. O mais grave, 
no entanto, foi o fato de ele comentar que “o minis-
tério de seu tio funcionava como a máfia”.  Questio-
nado sobre como se sentia por ter feito parte disso, 
ele disse que “sente nojo ao olhar para trás”. 

“Eu era ganancioso e nós ensinávamos coisas er-
radas, nos aproveitando das pessoas, explorando os 
pobres e usando nossa ganância para tirar até o últi-
mo dólar possível... E usávamos o nome de Jesus para 
fazer isso”, lamentou. 
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> O DESPERTAR DE JOYCE MEYER 

No início de 2019, foi a vez da pastora Joyce Meyer “fazer 
a sua confissão”. A autora cristã reconheceu que “suas conclu-
sões sobre a teologia da prosperidade desequilibraram sua fé”. 

“Será que toda vez que alguém tem um problema em sua vida, 
é porque não teve fé suficiente? Se você ficou doente, se o seu filho 
morreu, foi porque você não teve fé?”, ela mesma argumentou. 

“Não importa quanta fé você tenha, isso nunca vai evitar que 
você tenha problemas em sua vida”, ela ainda enfatizou. Muitos 
de seus seguidores aprovaram seu novo discurso, mas essas 
declarações causaram surpresa nas redes sociais, já que nos 
Estados Unidos, Meyer se tornou uma grande defensora da 
teologia da prosperidade. 

Por um lado é muito positivo ver que grandes líderes 
influenciadores percebem que havia algo de errado com a 
teologia que estavam pregando ou “com as sementes que 
estavam espalhando”. Porém, muitas árvores cresceram a 
partir delas, e já deram seus frutos. Há ainda muitas raí-
zes “prosperando” e muitos cristãos se decepcionando. Há 
pessoas que não tiveram “seus desejos atendidos” e que 
decidiram abandonar a Deus por causa disso. 

O pastor americano e teólogo reformado John Piper, 
fundador do Desiring God e autor de diversos livros, de-
clarou que a teologia da prosperidade “é outro Evange-
lho”. A Palavra não incita alguém a sair em busca de ri-
quezas materiais. 

“De fato, a piedade com contentamento é grande fonte 
de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada 
podemos levar; por isso, tendo o que comer e com que ves-
tir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar 
ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos dese-
jos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mer-
gulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinhei-
ro é raiz de todos os males.” (1 Timóteo 6.6-10)

 “Perceba que o despertar pelo desejo de riquezas é nutri-
do e cultivado pelos pregadores da prosperidade”, alertou. 

“De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 
agulha do que um rico entrar no Reino de Deus.” Lucas 18.25

“Por que Jesus diria algo assim? É porque as riquezas são 
coisas muito perigosas. Eu não quero dizer que é pecamino-
so ter muito dinheiro, mas é suicídio querer muito dinheiro. 
Celeiros maiores, carros maiores, casas maiores, carteiras 
maiores, roupas mais finas, e tudo vai crescendo com seus 
ganhos. Então a sua consciência vai endurecendo”, expli-
cou. Para ilustrar com a própria realidade, Piper comentou 
sobre as grandes “cruzadas evangelísticas”.

“Esses pregadores da prosperidade não falam somente 
aos americanos, que já são afortunados. Eles entram nos 
seus jatinhos particulares e vão para a África ou para as Fi-
lipinas e pousam lá. Depois eles reúnem um estádio cheio 
de centenas de milhares de pessoas, desesperadamente 

> DEPOIS QUE A SEMENTE SE ESPALHA

John Piper

Joyce 
Meyer

pobres, e dizem que se elas crerem em Jesus Cristo ficarão 
ricas e todas as suas necessidades serão supridas, e suas 
esposas não irão mais abortar, e blá blá blá”, enfatizou.

“Depois eles entram de novo em seus jatinhos com os bol-
sos cheios, e vão para casa. Isso é cruel, porque a Bíblia é 
tão cheia de ensinos que dizem que as aflições dessa vida 
são momentâneas e que estão produzindo para nós um 
eterno peso de glória”, lembrou.

“Por isso não desanimamos. Embora exteriormente este-
jamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo reno-
vados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e mo-
mentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna 
que pesa mais do que todos eles.” (2 Coríntios 4.16-17)

TEOLOGIA DA PROSPERIDADE
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O professor Luiz Sayão é conhecido por ser 
um dos biblistas mais sérios e concentrados 
em divulgar a palavra de Deus, com toda a 
verdade que nela contém. Ele é hebraísta e tem 
mestrado em linguística pela Universidade de 
São Paulo (USP). É pastor na Igreja Batista 
Nações Unidas, editor e autor de vários 
livros e artigos teológicos. Sempre esteve 
envolvido em projetos de tradução bíblica e, 
com frequência, realiza viagens para Israel, 
onde faz gravações de aulas sobre história e 
geografia bíblica.

Sobre a teologia da prosperidade, ele tem 
muito a dizer e seus comentários podem ser 

“libertadores” para quem não sabe muito 
bem “onde está pisando”. Sobre como essa 
teologia se fortaleceu tanto no Brasil, ele 
simplifica o entendimento se voltando para 
a realidade do país. “O triunfo do capitalismo 
e do neoliberalismo como filosofia econômica, 
aliado à perspectiva pós-moderna e ao misti-
cismo histórico do povo brasileiro, construiu 
um cenário favorecedor para uma teologia 
popular marcada pela ênfase na prosperidade 
material”, esclareceu. 

“A nova onda triunfalista desdobrou-se na 
chamada teologia da prosperidade, que enfatiza 
que estar bem com Deus é ter ‘muito dinheiro no 
bolso, saúde pra dar e vender’. Numa inversão 
da proposta da teologia da libertação, seus 
propagadores afirmam que Deus está do lado 
de quem tem recursos financeiros. A bênção 
divina não é apenas a salvação, mas também 
e principalmente riquezas terrestres aqui e 
agora”, explicou. Nesse novo cenário, a falta 
de recursos materiais ou de saúde perfeita é 
interpretada como falta de fé ou como obra 
do mal. “Não ser próspero é na prática um 
pecado, um desvio da fé”, mencionou. 

“O fato é que a Bíblia toda nos ensina que 
Deus permite que enfrentemos situações di-
fíceis para o nosso próprio bem. Nem sempre 
riqueza é ‘bênção’. É verdade que um bom 
cristão, profissionalmente competente, tende 
a prosperar na vida, mas isso não quer dizer 
que quem está com problemas financeiros está 
necessariamente em pecado ou longe de Deus. 
Muito menos podemos acreditar no contrário, 
ou seja, que todos ricos estão espiritualmente 
bem. O importante é saber enfrentar toda e 
qualquer situação, como Paulo, que aprendeu 
a estar contente na fartura e na dificuldade” 
(Filipenses 4.12-13). 

“Paulo estava se referindo a esta vida aqui. 
Ele quis dizer que, quando você vem para 
Cristo, você vem e morre, e você pode pas-
sar por muitas tribulações até o momento 
de entrar no Reino do Céu. O Cristianismo 
normal é dor, mas o regozijo é sempre pa-
drão. Pregadores da prosperidade não pre-
param novos convertidos nos países de ter-
ceiro mundo para suportarem a realidade 
do que é ser cristão”, criticou. 

Por outro lado, o teólogo não acha que 
as pessoas tenham que esperar somente 
pobreza, dor ou doenças. “Há curas que 

acontecem neste mundo, eu não nego isso, 
eu apenas nego que ‘todos’ serão curados. 
Por isso eu acho trágico que uma das nos-
sas maiores exportações da América seja o 
Evangelho da prosperidade, porque as pes-
soas estão sendo destruídas por isso. Cris-
tãos estão sendo enfraquecidos por isso e 
Deus tem sido desonrado por isso. Almas es-
tão perecendo e muitos caras estão ficando 
ricos com isso”, lamentou.  

[7] Disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=th6uKnh5kck 

> LUZ SOBRE A TEOLOGIA BRASILEIRA

TEOLOGIA DA PROSPERIDADE

Abril | 2020          www.exibirgospel.com.br



DIAGRAMAÇÃO
DE LIVROS, 
JORNAIS E 
REVISTAS

Agende sua visita: 
(11) 99755.0179

LIGUE PARA A
MÍDIA VALLE!

www.midiavalle.com.br

Solicite 
ainda 

hoje um 
orçamento!

“Certamente ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades e sobre si levou as nossas 
doenças, contudo nós o consideramos 
castigado por Deus, por ele atingido e 
afligido. Mas ele foi transpassado por causa 
das nossas transgressões, foi esmagado por 
causa de nossas iniquidades; o castigo que 
nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas 
feridas fomos curados.”

CITADO EM MATEUS 8.17
“E assim se cumpriu o que fora dito pelo 
profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades e sobre si levou as nossas 
doenças.” 

“Acaso não cremos no poder de Deus? Cristo 
levou ou não levou os nossos pecados? Por 
que então adoecemos? Como entender esse 
texto? Já mencionamos que os crentes do 

Novo Testamento ficavam doentes e muitas 
vezes não eram curados por Deus, como foi 
o caso de Timóteo com seus problemas de 
estômago (1Tm 5.23), de Trófimo (2Tm 4.20) e 
possivelmente do próprio Paulo (2Co 12.7-9). 
Além disso, sabemos que a obra da redenção 
efetuada por Cristo ainda não está plenamente 
concluída. Cristo, sem dúvida alguma, venceu 
a morte; mas, qual é o cristão que pode crer 
que jamais morrerá? Cristo venceu o pecado; 
mas todos sofremos tentações e lutamos contra 
a carne. De igual modo, Cristo levou nossas 
doenças e enfermidades, mas isso não significa 
que jamais adoeceremos. O pleno usufruir de 
todas as bênçãos da redenção só será possível 
depois da ressurreição, na vida eternal. Quem 
pretende antecipar essa realidade, está equi-
vocado. Podemos pedir que Deus nos cure e 
nos restaure a saúde, pois ele é poderoso para 
fazê-lo, mas não podemos exigir isso”, alertou. 

> NEM TUDO PODE SER ESPIRITUALIZADO

“Precisamos reconhecer que alguns dos 
nossos problemas físicos têm razões genéticas. 
Há pessoas que têm tendência à depressão, a 
sofrer de diabetes, a adquirir muito peso, etc. 
Problemas genéticos não são causados pelo 
pecado nem pelo demônio. São de ordem natural. 
Como seres humanos frágeis, temos também 
problemas psicológicos. Muitos trazem traumas 
da infância e sofrem dificuldades pessoais que 
precisam ser tratadas com sabedoria, afeto e 
ajuda espiritual. O fato é que a causa imediata 
de muitos dos nossos problemas não é apenas 
sinal de nossa fragilidade humana. Por outro 
lado, também a verdade é que muito do nosso 
sofrimento procede de erros, pecados e atitu-
des impensadas do passado, cujos resultados 
colhemos agora”, apontou Sayão. 

“É muito fácil colocar a culpa no diabo, na 
maldição hereditária, na indisposição divina. 
Afirmar que não somos responsáveis por nossas 
atitudes é ‘fugir da raia’. Quando Paulo trata 
dos problemas das igrejas do Novo Testamento, 
ele o faz apelando à capacidade de compreen-
são dos princípios de Deus e possibilidade de 
obedecer-lhes. Timóteo não tinha um demônio 

no estômago, Evódia e Síntique não tinham 
falta de fé. Pedro tornou-se repreensível por 
agir deliberadamente de modo incorreto e 
não por tomar posse da bênção. Não se pode 
reduzir tudo a problemas espirituais”, ponderou. 

Para o teólogo, cada problema merece o 
seu tratamento certo. “Se há possessão, oremos 
pela pessoa, pedindo a libertação que vem de 
Deus. Se há doença, vamos tratá-la com os 
remédios acessíveis e orar por ela ao Senhor. 
Se há pecado, levemos o irmão à confissão e ao 
arrependimento. Se há problemas psicológicos, 
vamos tratá-lo com nossos conhecimentos, 
com a ajuda de um bom conselheiro cristão. 
E que Deus nos ajude a discernir a melhor 
maneira de agir nessas necessidades do seu 
povo”, concluiu. 

A equipe Exibir Gospel agradece ao pastor 
e professor Luiz Sayão que, gentilmente, 
cedeu um de seus artigos sobre a teologia da 
prosperidade, disponível na íntegra no site 
da IBNU (Igreja Batista Nações Unidas). [8]

[8] https://ibnu.com.br/muito-dinheiro-no-bol-
so-saude-pra-dar-e-vender/

TEXTOS BÍBLICOS QUE FORAM DISTORCIDOS

Luiz Sayão explica, de acordo com a hermenêutica, o texto de Isaías 53.4-5
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O 
que exatamente quer dizer uma “oferta de sacrifí-
cio”? Primeiro vamos analisar o termo dentro do 
contexto neopentecostal brasileiro, onde a tal 

oferta de sacrifício significa doar mais dinheiro do que 
você pode, ou seja, você faz um sacrifício naquele mês, 
como se estivesse fazendo um voto com Deus. Ou então, 
você faz esse voto mensalmente e adquire um carnê de 
alguma campanha que está sendo realizada numa igreja. 

Existe também aquela “oferta de sacrifício” onde você 
dá tudo o que tem, como a viúva de Sarepta que só tinha 
um punhado de farinha num jarro e um pouco de azei-
te numa botija. Ela fez um pequeno bolo para o profeta 
Elias, sacrificando tudo o que ela tinha, conforme as ins-
truções dele. Essa história está no livro de 1 Reis 17.8-
18. Tem ainda outra história de uma viúva pobre que deu 
duas moedinhas de cobre na caixa de oferta e Jesus a elo-
giou, porque ela havia ofertado tudo o que tinha, enquan-
to os ricos estavam ofertando do que sobrava (Lucas 21.1-4) 

Muitos, hoje em dia, estão usando essas passagens iso-
ladamente para pedir aos fieis que “façam a oferta de sa-
crifício”, seja na sua igreja ou na sua própria vida. Então, 
precisamos analisar com bastante carinho qual é a inten-
ção dessa oferta. Primeiro, da parte de quem pede. Essa 
pessoa está visando algum benefício próprio? Segundo, 
da parte de quem dá a oferta. Qual é a real intenção do 
ofertante? Ajudar na obra de Deus ou receber algum mi-
lagre? Se houver essa intenção de negociar com Deus, en-
tão não tem nada de bíblico nisso aí. 

Agora vamos analisar dentro do contexto bíblico. A 
Bíblia nos convida para “sermos um sacrifício vivo”. Veja: 

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus 
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a 
Deus; este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao 
padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação 
da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” 
(Romanos 12.1-2)

Aqui o sacrifício é o nosso culto racional. Ou seja, nós 
adoramos a Deus conscientemente, sabendo que neces-
sitamos ser transformados, renovando a nossa mente. Ou 
seja, a cada dia nos esforçamos para sermos pessoas me-
lhores, abandonando os velhos pecados, como por exem-

SACRIFÍCIO?

RESPOSTAS BÍBLICAS

Devemos fazer ofertas de

Por Cris Beloni

plo, a mentira, a injustiça, a inveja, o adultério, a fofoca, 
o trambique, o jeitinho brasileiro, e por aí vai. O sacrifí-
cio aqui se baseia na luta entre a carne e o espírito. Nós 
abandonamos os nossos desejos mundanos para sermos 
purificados por Deus. 

Agora vamos analisar o que significa o “sacrifício” no 
Antigo Testamento. Numa certa ocasião, Saul fez um sa-
crifício a Deus e foi reprovado. Veja o que o profeta Sa-
muel disse a ele: 

“Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em 
sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obe-
diência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor 
do que a gordura de carneiros.” (1 Samuel 15.22)

Naquela época os animais eram sacrificados por causa 
da lei, da Antiga Aliança. Nos textos bíblicos vamos en-
contrar vários termos relacionados: holocausto, sacrifício 
pelo pecado, pela culpa, sacrifício de gratidão, de comu-
nhão, da lua nova, da Páscoa, oferta de cereais, de vinho, 
ofertas queimadas, sacrifício pacífico, etc. 

Há vários tipos de sacrifício. Mas, como já sabemos 
através da Bíblia, o caminho da expiação é o sangue de um 
inocente sendo derramado para libertar um pecador. Isso 
por que a justiça exige uma pena, ou seja, existe sempre 
uma consequência para o pecado e para a desobediência. 
Então, antes de Jesus ser sacrificado pelo pecado de to-
dos, o sacrifício de animais era feito para anunciar a vinda 
Dele (como um simbolismo) e para mostrar que o relacio-
namento do ser humano com Deus precisava ser restau-
rado. Veja o que a Palavra diz sobre isso: 

“De fato, segundo a Lei, quase todas as coisas são purifi-
cadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há 
perdão (ou remissão de pecados).” (Hebreus 9.22)

Quer dizer que “o sangue de Cristo, que pelo Espírito 
eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará 
a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo 
que sirvamos ao Deus vivo!” (Hebreus 9.14)

“Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança 
para que os que são chamados recebam a promessa da he-
rança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas trans-
gressões cometidas sob a primeira aliança.” (Hebreus 9.15)

Quer dizer que já vivemos no tempo da Nova Aliança. 
Então, logo concluímos que não precisamos mais fazer sa-
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crifícios, nem derramar o san-
gue inocente de animais. Mas 
e a oferta de sacrifício que é o 
tema do nosso estudo de hoje?

Muitos dizem que se não 
sacrificarmos, não consegui-
remos o nosso milagre. Agora, 
estamos aqui falando de “sa-
crifício em dinheiro” ou “algo de 
valor”. Mas seria correto fazer 
um sacrifício esperando um re-
torno? Isso não seria uma ne-
gociação com Deus? Ou uma 
forma de manipular as coisas? 
Com certeza! 

A bênção de Deus não está 
à venda. Se quisermos fazer al-
gum sacrifício, podemos fazer 
desde que ele seja feito com 
amor e por uma boa causa. Não 
espere receber nada em troca. 
Mas saiba que Deus contem-
pla os justos e os puros de co-
ração. Ele sempre abençoa na 
medida da nossa necessidade 
e, às vezes, Ele nos dá muito 
mais o que pedimos. 

“Porque sou eu que conheço 
os planos que tenho para vocês, 
diz o Senhor, planos de fazê-los 
prosperar e não de lhes causar 
dano, planos de dar-lhes espe-
rança e um futuro. Então vocês 
clamarão a mim, virão orar a 
mim, e eu os ouvirei. Vocês me 
procurarão e me acharão quan-
do me procurarem de todo o co-
ração.” (Jeremias 29.11-13)

“Já fui jovem e agora sou velho, 
mas nunca vi o justo desampa-
rado nem seus filhos mendigan-
do o pão.” (Salmos 37.25)

“Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados 
os puros de coração, pois verão a Deus.” (Mateus 5.7-8)

Lembre-se sempre disso: nós já temos muito mais do que merecemos. Nós fomos 
resgatados por Cristo e justificados por Ele. O maior sacrifício já foi feito quando 
Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Esse é o foco do Evangelho. Não se trata de 
dinheiro, mas de algo que não tem preço, o amor! 

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o 
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3.16)
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> ESTUDO BÍBLICO

APOCALIPSE
investigado

Cris Beloni

Jornalista, teóloga e pesquisadora 
apaixonada pela Bíblia. 
Gosta de ensinar com simplicidade 
e palavreado acessível. Seus traba-
lhos envolvem temas como missões 
transculturais, igreja perseguida, teo-
rias científicas, escatologia e análi-
ses de textos bíblicos. 

Nesta edição, você terá a 
oportunidade de refletir 

sobre o que foi profetizado 
acerca do anticristo e seu 

futuro reinado. 

U
m dos temas centrais de Apoca-
lipse é a guerra entre o Reino de 
Deus e o reino de Satanás. O Novo 

Testamento mostra que certamente a Igre-
ja irá experimentar na terra sofrimentos e 
perseguições.

Fortalecendo os discípulos e encora-
jando-os a permanecer na fé, Jesus disse: 

“É necessário que passemos por muitas 
tribulações para entrarmos no Reino de 
Deus.” (Atos 14.22)

“Porque haverá então grande tribulação, 
como nunca houve desde o princípio do mun-
do até agora, nem jamais haverá. Se aqueles 
dias não fossem abreviados, ninguém sobre-
viveria; mas, por causa dos eleitos, aque-
les dias serão abreviados.” (Mateus 24.21-22)

Quando o anticristo estiver na terra, ele 
vai batalhar para anular o governo de Deus. 
Alguns entendem o termo “anticristo” como 
uma pessoa, enquanto outros entendem 
que será um sistema. E há também quem 
entenda através das duas formas combi-
nadas. De qualquer maneira, sendo pes-
soa ou sistema, exigirá do povo adoração 
e quem não o obedecer será martirizado. 

Durante o tempo da tribulação, Deus 
firmará sua soberania e dará amostras de 
sua vitória final, no julgamento, derraman-
do sua ira em etapas sobre os que adoram 
a besta. A primeira etapa é retratada su-
cessivamente durante as sete trombetas, 
acompanhadas das pragas. A sétima trom-

Eu lhes disse essas 
coisas para que em mim 
vocês tenham paz. Neste 
mundo vocês terão 
aflições; contudo, 
tenham ânimo! 
Eu venci o mundo.
(João 16.33)

Fim dos tempos e o governo do anticristo
beta anuncia o fim, estabelece o Reino de 
Deus e a destruição dos ímpios. Antes do 
fim, porém, João dá detalhes sobre o anti-
cristo e sobre seus esforços para destruir 
a Igreja. A experiência dos cristãos en-
frentando a tribulação é a manifestação 
de uma batalha espiritual ao longo da his-
tória. Simbolicamente, por detrás do anti-
cristo está o dragão (velha serpente, dia-
bo, satanás) que faz de tudo para impedir 
o governo de Deus.  

“Porque já muitos enganadores entraram 
no mundo, os quais não confessam que Je-
sus Cristo veio em carne. Este tal é o enga-
nador e o anticristo.” (2 João 1.7)

“Não deixem que ninguém os engane de 
modo algum. Antes daquele dia virá a apos-
tasia e, então, será revelado o homem do pe-
cado, o filho da perdição. Este se opõe e se 
exalta acima de tudo o que se chama Deus 
ou é objeto de adoração, a ponto de se as-
sentar no santuário de Deus, proclamando 
que ele mesmo é Deus.” (2 Tessalonicenses 2.2-4)

A BESTA DO MAR E O IMPÉRIO 
ROMANO ANTIGO

“Vi uma besta que saía do mar. Tinha dez 
chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma 
sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome 
de blasfêmia.” (Apocalipse 13.1)

Para alguns comentaristas históricos, 
nessa interpretação, as sete cabeças são 
sete imperadores subsequentes, ou seja, 
as sete etapas do Império Romano. Mas 
há muitas discussões sobre quem seriam 
esses imperadores e impérios em questão. 
Se esse contexto for considerado isolada-
mente, teremos o cumprimento da profe-
cia a partir do passado e aguardamos sua 
finalização nesse tempo, faltando somen-
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O perigo disso é fazer uma interpretação limitada 
e parcial, escolhendo o anticristo a partir de 
uma visão particular. A ideia, seguramente, 
de acordo com o texto bíblico, é que se refere 
ao Império Romano futuro (renascido), que 
provavelmente vai atingir a terra toda e não 
será exclusivo de uma só nação
explica o teólogo e hebraísta Luiz Sayão. 

te a manifestação do sétimo imperador. Essa 
“interpretação preterista” pode estar correta no 

sentido de identificar um sistema político malig-
no através dos imperadores romanos do passado. 
Porém, muitas coisas ainda vão acontecer no fu-
turo, ou seja, não há como dizer que é a “melhor 
interpretação”. De qualquer maneira, a maioria 
dos estudiosos entende as cabeças como pode-
res políticos.

“Filhinhos, esta é a última hora; e, assim como 
vocês ouviram que o anticristo está vindo, já ago-
ra muitos anticristos têm surgido. Por isso sabe-
mos que esta é a última hora.” (1 João 2.18)

QUEM SERÁ O ANTICRISTO?
Segundo o teólogo Luiz Sayão, é interessan-

te observar como os cristãos de diversas origens 
apontam para o suposto anticristo em nossos 
dias. Muitos especialistas escatológicos dos Esta-
dos Unidos, por exemplo, encontram o anticris-
to fora do território americano. Por outro lado, 
na América Latina (em especial em regiões es-
querdistas, que protestam contra o capitalismo) 
apontam para um anticristo justamente ameri-
cano. Os brasileiros que têm uma relação com-
plicada com o contexto católico sugerem que o 
anticristo será um Papa. Já os escritores de livros 
escatológicos europeus acreditam que ele será 
inserido no mundo muçulmano. Para os asiáti-
cos, o anticristo está no Ocidente. 

REEDIÇÃO DO IMPÉRIO ROMANO
“A cultura mundial é uma reedição do Império Romano”, acredita 

o pastor. Disse isso ao comparar a Corrida de Fórmula 1 com a an-
tiga Corrida de Bigas (variação de corrida de cavalos). A biga era 
um carro de guerra de duas rodas, movido por dois ou quatro ca-
valos, e foi muito famosa nos Jogos Olímpicos dos romanos para 
corridas disputadas. O hipódromo de Olímpia (cidade grega) era 
enorme e podia abrigar até sessenta bigas correndo ao mesmo 
tempo. O entretenimento se tornou tão popular que chegou a ter 
conotações de Fórmula 1 da antiguidade, com equipes bem es-
truturadas, patrocinadores e “pilotos” requisitados. A modalida-
de clássica foi uma grande atração no filme épico Bem-Hur (1959). 

Outra comparação de Sayão são os combates de artes mar-
ciais mistas – UFC (Ultimate Fighting Championship) com as lu-
tas da Roma Antiga, onde os gladiadores entravam na arena para 
um embate mortal. Muitos, aliás, acreditam que o UFC é um aper-
feiçoamento do “Pão e Circo” romano, Panen et circenses em latim.

Teólogo Luiz Sayão
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Entre outros aspectos está também o culto ao corpo, à 
vaidade e à beleza, que teve origem na Grécia, mas que foi 
inserido ao contexto romano em seguida. Os jogos olím-
picos serviam também como plataforma de desfile. Essa 
ideia de supervalorizar a beleza estética se tornou um es-
tilo de vida, além de criar uma ditadura dos padrões de 
beleza, bem conhecida nos dias atuais. Resumindo: “Não 
há muita diferença entre o mundo antigo dominado pelos 
romanos comparado ao mundo de hoje”, observou o pro-
fessor. Para finalizar, vale também lembrar que a globa-
lização foi ideia do maior império da história. 

Então, de acordo com essa visão, pelo menos o “siste-
ma do anticristo” parece já estar entre nós. Se esse é o ce-
nário, podemos considerar que quase tudo já está monta-
do para a chegada daquele que é descrito como:

“Pastor imprestável” (Zacarias 11.17)

“Pequeno chifre” (Daniel 7.8)

“Príncipe que há de vir” (Daniel 9.26)

“Homem vil” (Daniel 11.21)

“Abominação da desolação” (Mateus 24.15)

“Assolador” (Daniel 9.27)

“Anticristo” (1 João 2.18)

“Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os dis-
cípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-

-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal 
da tua vinda e do fim dos tempos?” (Mateus 24.3)

O governo do anticristo, a falsa paz e a Grande Tribu-
lação serão antecedidos por diversos sinais, conforme o 
sermão profético de Jesus. Mas ao final de tudo, a Bíblia 
diz que Cristo reinará. 

“O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vo-
zes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou de nos-
so Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sem-
pre.” (Apocalipse 11.15)

Leia a Bíblia e siga os sinais! 

Se você quer saber mais sobre as profecias bíblicas, com-
pre o E-book Apocalipse Investigado pelo link https://
go.hotmart.com/U9647837K
Receba estudos através do grupo Bíblia Investigada pelo 
whatsapp (11) 99737 2302

ESTUDO BÍBLICO
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ARTIGO / OPINIÃO

Podemos ou não saber o que tem va-
lor eterno? Sim, podemos, basta colocar-
mos em distinção daquilo que é efême-
ro, passageiro.

  Amor, harmonia, solidariedade, 
compaixão, todos esses sentimentos 
estão assentados no valor eterno, em 
quaisquer lugares , em qualquer tempo, 
eles nos trazem um sentimento de de-
ver cumprido, de satisfação e, quando 
agimos nos norteando por esses senti-
mentos, teremos a certeza de que fize-
mos algo que o tempo não apagará. Em 
distinção à isso, temos o que é efêmero 
(consumismo, egocentrismo, egoísmo), 
que nos remetem a um vazio, a um sen-
timento de perda, de que poderíamos 
ter feito diferente.

  A ética no Reino de Deus não é a “so-
brevivência do mais forte”, mas o “serviço 
ao mais necessitado”. Trazemos pessoas 
para este Reino quando atendemos às 
suas necessidades, com sentimentos de 
valor, como acima citados, apenas isso. 

  Em 2 Samuel 9 temos, nos versícu-
los 8 a 12, que Mefibosete respondeu 
às surpreendentes promessas de Davi 
com uma questão: “Quem é o teu ser-
vo, para que te preocupes com um cão 

morto, como eu?”. Davi,  então, instruiu 
Ziba, sua família e seus servos para que 
cuidasse da administração da terra res-
taurada a Mefibosete, que comeu com 
o rei depois disso.

  Mefibosete não apenas chamou 
a sim mesmo “cão” – um insulto seve-
ro tanto no hebraico antigo como no 
atual -, mas também intensificou a au-
todepreciação com a palavra “morto”. O 
tom de seu comentário ecoa o da ora-
ção de Davi, em que Deus lhe havia pro-
metido um reino eterno e reforça que 
a única resposta apropriada à graça de 
Deus é a humildade.

  Em poucos instantes Mefibosete  dei-
xou de ser um homem aleijado que havia 
sido forçado a se esconder em uma resi-
dência emprestada e passou a ser um rico 
e respeitado proprietário de terras com 
um convite para jantar com o rei. Certa-
mente essas bênçãos eram mais do que 
ele jamais poderia ter pedido. E foram 
uma amostra do que o apóstolo Paulo 
descreveu em Efésios 2.7. “A incompa-
rável riqueza de sua graça , demonstra-
da em sua bondade para conosco (.,..)”.

Mefibosete tinha um lugar perma-
nente no quadro de Davi, na mesa real, 

porque o rei podia ver na face dele as 
características do amado amigo Jônatas 
(filho do rei Saul). Como Mefibosete, po-
demos clamar ao Rei da Glória: “Quem 
é o teu servo, para que te preocupes com 
um cão morto como eu?”, mas , ainda as-
sim, o Senhor nos sacia com uma rela-
ção mais familiar consigo mesmo, por-
que vê em nosso semblante a lembrança 
de seu amado Jesus.

  Portanto, perceber o valor eterno 
dos sentimentos e, de quanto somos 
abençoados em poder fazer uma refei-
ção com os nossos amados, sabendo 
que muitas pessoas que não podem ter 
à mesa nem uma tigela de sopa, nos faz 
refletir a importância da partilha. Que 
possamos refletir sobre isso e, que o 
nosso pouquinho, com valor eterno, al-
cance pessoas. Gratidão! Paz e Bem!

VALOR ETERNO?
O QUE TEM

Cristã, advogada há 25 anos, especialista em 
Direito Empresarial, interesses difusos e coletivos, 
com mestrado em Filosofia, Bacharel em Teologia, 
Escritora (autora do livro Rosa Choque e co-
autora de Poá: de Província à Estância), Mãe de 
4 filhos, casada há 27 anos, foi vereadora por dois 
mandatos em Poá, defensora de políticas públicas 
para mulheres. Disposta a receber testemunhos 
e compartilhar experiências com Deus. e-mail: 
jeruza@adv.oabsp.org.br

Jeruza Lisboa Pacheco Reis
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