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Olá querido leitor, a paz de DEUS!
Preparamos uma edição especial sobre o 

tema “fim dos tempos”. Dentro dessa onda 
de pandemia, muitos estão se perguntan-
do se o coronavírus é uma das pragas do 
Apocalipse em forma de doença. Temas 
escatológicos voltaram a fazer parte das 
pregações e, muitos que nem abriam mais 
a Bíblia, voltaram a estudá-la. 

Vamos falar sobre o mundo e as decisões 
globais que estão sendo tomadas pelos 
líderes mais influentes. Afinal de contas, 
esse é o cenário de onde surge o anticristo? 
Guerras e terremotos sempre existiram 
desde os tempos bíblicos – como podemos 
identificar esses sinais como sendo um alerta 
para o fim? Leia nesta edição a resposta de 
pastores e especialistas. 

A matéria de capa dá um panorama 
mais amplo sobre o marxismo cultural que 
também está se espalhando como um vírus 

pelo mundo. Essa “contaminação” da cultura 
comunista está fazendo com que as pessoas 
abandonem os valores de Deus. Por outro 
lado, aqueles que preferem ser fieis ao Criador 
estão enfrentando uma perseguição moral.

Enquanto isso, a perseguição mais vio-
lenta aos cristãos continua crescendo em 
mais de 60 países onde o cristianismo já é 
considerado um crime. Tudo isso pode ser 
identificado como “as dores de parto” que 
a Bíblia cita? Leia as respostas em cada uma 
das matérias que preparamos pensando em 
você, de olho no “Relógio do Apocalipse”, 
outro tema super interessante que incluímos 
nesta edição imperdível. 

“E este evangelho do Reino será pregado em 
todo o mundo como testemunho a todas as 
nações, e então virá o fim.” (Mateus 24.14)

Boa leitura e até a 
próxima edição, se Deus quiser. 

Cris Beloni

Ano 10 - Número 50

Saudações em Cristo, amado leitor!
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D
epois de recorrer a fórmulas, estudos epidemioló-
gicos e registros históricos, o médico, matemático, 
físico e professor emérito de Informática Médica 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(USP), afirma que o novo coronavírus é apenas um ensaio 
para a próxima grande pandemia. 

“Com base em projeções de modelos matemáticos, não acredito 

Cris Beloni

De acordo com Eduardo Massad, a Covid-19 
não deve ser a pandemia mais grave dos últimos tempos. 

Ele acredita que depois dessa, virá outra de proporções catastróficas, 
capaz de matar cerca de ¼ da humanidade.

Matemático da USP
ACREDITA QUE A PRÓXIMA 

PANDEMIA PODERÁ 
MATAR BILHÕES

que o número de mortes passe de 1 milhão ao cabo de toda a 
covid-19”, afirmou Massad. Em entrevista recente ao BBC 
News ele disse que “a Grande Pandemia poderia matar algo 
como 2 bilhões de pessoas no mundo, em um ano”, o que causaria 
uma queda significativa na expectativa de vida na humanidade. 

“Da média atual de 72 anos para aproximadamente 58 anos”, 
opinou com base em eventos históricos como a peste negra. 

“Não acredito que o número de 
mortes passe de 1 milhão 

ao cabo de toda a covid-19.”

Foto: http://www.jornalja.com.br/geral/sera-que-conseguiremos-voltar-a-vida-normal/

CIÊNCIA
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O que leva os cientistas 
a pensarem que haverá 

outra pandemia?
Mesmo sem evidências que indiquem uma doença com 

impacto maior que a Covid-19, o alerta do meio científico vem 
da possibilidade teórica de mutações de vírus de transmissão 
respiratória. Os animais portadores desses vírus poderiam 
transmitir a doença aos humanos, como ocorreu com o H5N1 
(gripe aviária), com letalidade maior que 50%. 

De acordo com os cientistas que defendem essa tese “uma 
doença que tenha sofrido uma mutação num animal e passasse 
a se transmitir entre humanos, seria por via respiratória, exa-
tamente como o coronavírus atual”. Haveria um “depósito” de 
vírus representado, por exemplo, por ratos, aves e morcegos, 
que se espalharia para a população humana pelo fato de 
convivermos com eles ou até por nos alimentarmos deles.

Qual o vírus mais 
letal de todos? 

Até o momento, o vírus mais letal que existe é o da 
raiva, conforme Massad. “Tem letalidade de 100%. Há 
alguns relatos de sobreviventes, mas são muito poucos. 
Devido ao seu complicado mecanismo de transmissão, 
somente pela saliva do animal infectado, causa um 
número baixo de mortes. No Brasil, temos algumas 
dezenas de casos fatais de raiva por ano, consequentes 
de transmissão do vírus por mordidas de morcegos 
hematófagos”, explicou. 

Há outros vírus letais, mas que foram controla-
dos de alguma forma. É o caso do HIV que já matou 
aproximadamente 32 milhões de pessoas no mundo, 
desde o seu aparecimento. A varíola, outro exemplo, 
é responsável por um número ainda maior, entre 300 
e 500 milhões de mortes, só no século XX. “Felizmente, 
essa foi erradicada pela vacinação universal”, afirmou. 

“A Grande Pandemia poderia matar algo como 2 bilhões 
de pessoas no mundo, em um ano”

Foto: https://www.hypeness.com.br/2020/05/medico-da-usp-diz-que-
-coronavirus-pode-ser-ensaio-para-pandemia-mais-grave-matar-bilhoes

A varíola foi responsável por matar 
entre 300 e 500 milhões de pessoas

“A Grande Pandemia poderia matar 2 bilhões de pessoas 
no mundo, em um ano”. Esta afirmação de Eduardo Massad, 
que é matemático, nos leva a pensar que ¼ da população 
mundial poderia ser exterminada e esse seria um evento 
facilmente associado a uma das profecias de Apocalipse.

“Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do 
quarto ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim 
estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, 
e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um 
quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por 
pragas e por meio dos animais selvagens da terra.” (Ap 6.7-8)

PRIMEIRO SELO – cavalo branco (Apocalipse 6.2)

SEGUNDO SELO – cavalo vermelho (Apocalipse 6.4)

TERCEIRO SELO – cavalo preto (Apocalipse 6.5)

QUARTO SELO – cavalo amarelo (Apocalipse 6.8)

A pandemia e o livro 
de Apocalipse
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Massad aposta nas lições ensinadas pelo Covid-19. 
“Acho que a principal lição desta epidemia são os ensi-

namentos de como implementar medidas de distan-
ciamento social. Além disso, vários mecanismos sobre 
a patogenicidade do coronavírus, os mecanismos de 
desenvolvimento da doença, serão úteis no enfrentamento 
de outros vírus respiratórios com vistas à produção de 
uma vacina, por exemplo”, disse. 

CIÊNCIA

Existe uma forma de evitar 
a Grande Pandemia?

Será que conseguiremos 
voltar à vida normal?

O matemático fala com preocupação sobre os 
efeitos econômicos das medidas de distanciamento 
e dos impactos sobre a saúde mental das popula-
ções atingidas por elas. “À ansiedade pelo medo da 
doença somam-se os efeitos de uma quarentena 
prolongada por várias semanas enfrentada por 
um número enorme de pessoas ao redor do mundo. 
Veja o exemplo da Índia, que colocou, ou pelo menos 
está tentando colocar, mais de 1 bilhão de pessoas 
em quarentena. Os efeitos dessas medidas só serão 
conhecidos mais adiante”, apontou. Ele também 
disse que a imunidade pós-exposição talvez não 
seja permanente. “Não sabemos se as pessoas que 
tiveram a doença poderão readquiri-la mais tarde”. 

João e as visões apocalípticas
O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos porque era 

um seguidor de Jesus. Ele era um líder muito conhecido e amado 
entre as sete igrejas da Ásia Menor, e costumava dizer que era 
apenas um servo. Quando escreveu o livro de Apocalipse quem 
reinava era o imperador Domiciano, por volta de 81 a 96 d.C., 
época de muita perseguição para os cristãos. 

João teve muitas visões, entre elas a dos quatro cavalos, 
sobre os quais ele deu alguns detalhes. Ao que tudo indica, ele 
não se preocupou em escrever todas as profecias numa ordem 
cronológica, o que acaba dificultando a base interpretativa 
se não forem tomados os devidos cuidados durante a leitura. 

Sobre o CAVALO BRANCO, na abertura do primeiro selo, 
ele disse que o cavaleiro empunhava um arco, mas não cita a 
flecha. Que recebeu uma coroa e que cavalgava como vencedor, 
determinado a vencer. Mas não disse que ele venceu. A inter-
pretação mais aceita pelos teólogos sobre essa simbologia é 
que o cavalo branco representa a chegada do Anticristo e seu 
governo global, propondo a princípio “paz e segurança” como 
indica o texto em 1 Tessalonicenses 5.1-3

“Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-
-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor 
virá como ladrão à noite. Quando disserem: ‘Paz e segurança’, 
então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à 
mulher grávida; e de modo nenhum escaparão.”

Sobre o CAVALO VERMELHO, na abertura do segundo 
selo, João disse que o cavaleiro recebeu uma grande espada 
para tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas se matem 
umas às outras. Aqui há uma indicação de guerra civil através 
de conflitos que se levantam no meio do povo. 

Sobre o CAVALO PRETO, na abertura do terceiro selo, ele 
disse que viu nas mãos do cavaleiro uma balança e que ele dizia: 

“Um quilo de trigo por um denário, e três quilos de cevada por um 
denário”. Depois alertou para não danificar o azeite e o vinho. 

Sabemos que a balança é usada para pesar os alimentos. O 
denário era uma moeda de prata que correspondia ao salário 
médio de 1 dia. Os alimentos citados eram os mais comuns 
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naquela época. O trigo era o principal alimento do mundo antigo, 
usado para fazer o pão. A cevada era o alimento mais barato e 
consumido pelos mais pobres. Em tempos normais, ou seja, fora da 
recessão, 1 denário comprava de 12 a 16 quilos de alimento. Vemos 
aqui a indicação de tempos economicamente difíceis. Quando falta o 
básico, o preço sobe. Sabemos que vivemos num mundo globalizado, 
então essa é uma situação para o mundo inteiro. 

A citação do azeite e o vinho indica o cardápio dos mais ricos. 
Alguns estudiosos acreditam que pode indicar um sofrimento maior 
aos pobres e menor para os mais favorecidos. Resumidamente, o 
CAVALO PRETO é a profecia de um grande abalo mundial, mas 
não ainda de uma catástrofe. 

Sobre o cavalo amarelo
Na abertura do QUARTO SELO, João disse o nome do cavaleiro: 

morte. Ele tem o poder para matar até ¼ da terra de quatro formas: 
POR ESPADA (guerras), por FOME (recessão), por PRAGAS (incluindo 
as pandemias) e por meio de ANIMAIS SELVAGENS. 

No momento desse estudo, estamos vivendo um tempo muito 
difícil de quarentena por causa do coronavírus ou Covid-19. Estamos 
em junho de 2020. Muitos se questionam se não estamos vivendo 
o cumprimento dessa profecia bíblica.

Analisando alguns detalhes
Primeiro a cor do cavalo. De acordo com estudiosos, a 

tradução mais correta seria “cinzenta” ou “cinza pálido”. Essa 
cor pálida, que varia entre o amarelo e o verde misturados 
pode significar a cor da própria morte, característica de um 
cadáver. E essa morte é causada por alguns motivos específicos, 
conforme a profecia. Vamos relembrar: pelas guerras, pelas 
fomes, pelas pragas e “por meio de” animais selvagens. Essa 
situação atingirá ¼ da terra. 

Sabendo que as guerras sempre aconteceram em todos os 
períodos históricos, que a fome tem se espalhado pelo mundo 
por diversos motivos e que sempre existiram as pragas, epi-
demias e pandemias, nos resta compreender o último tipo de 
morte que o texto menciona: “por meio de animais selvagens”. 

Aqui vamos encontrar várias ideias sobre o que pode sig-

nificar esse tipo de morte. Lembrando que “animais selvagens” 
quer dizer também “animais silvestres”, aqueles que não são 
domesticados e que vivem no seu habitat natural, que não 
convivem com o ser humano e que estão presentes em florestas, 
oceanos e desertos. Existem animais selvagens de todos os ti-
pos: mamíferos, répteis, peixes, anfíbios, aves e até insetos. 

Se pensarmos nos mamíferos selvagens, por exemplo, como 
leões e onças, que possuem instinto de caça, podemos concluir 
que devido ao desequilíbrio ecológico e por falta de alimento, 
podem invadir áreas habitadas por homens. Seres humanos 
poderiam se tornar vítimas. Mas podemos pensar em outros 
aspectos também, por exemplo, um desses animais selvagens 
podem transmitir um vírus que seja perigoso para o ser humano, 
daí “por meio dele” provocar mortes.

Animais selvagens e a 
insegurança alimentar

 Outra ideia seria também considerar a praga como nos tempos 
bíblicos. Os gafanhotos selvagens continuam sendo um grande 
problema para os agricultores até os dias de hoje. Notícias atuais 
mostram que a África Oriental foi invadida por gafanhotos e as 
mudanças climáticas podem ser a causa principal. Outro exemplo 
é a invasão de gafanhotos no Quênia, no mês de março e que está 
ameaçando a segurança alimentar daquele país. A infestação de 
gafanhotos tem colocado várias nações em risco, isso porque 1 

quilômetro quadrado de gafanhotos come o mesmo que 35 mil 
pessoas comeriam, num único dia. 

Perceba que a morte vinda por pragas e “por meio de” animais 
selvagens tem várias versões. Para compreender as profecias em 
nosso tempo, é preciso acompanhar as notícias diariamente e com a 
Bíblia sempre aberta. Levando em conta, que uma profecia pode ser 
uma sequência de acontecimentos ao longo do tempo, até atingir o 
seu ápice, ou seja, até cumprir um objetivo que já foi definido, nesse 
caso até atingir ¼ da terra. Isso inclui a própria natureza, as pessoas 
e os animais. Outro aspecto da profecia a ser considerado é que ela 
pode se realizar já na época em que foi profetizada, e continuar se 
realizando ao longo dos séculos, até finalmente ser concluída no 
fim dos tempos.

Continue prestando atenção aos sinais para identificar o “tempo” 
em que vivemos, reflita na Palavra e nas profecias, acompanhe as 
notícias por meio de veículos confiáveis e busque a sabedoria que 
vem do alto, aquela que só Deus pode nos dar. 

Porque... “A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; 
depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de 
bons frutos, imparcial e sincera.” (Tiago 3.17)

Coronavírus pode ser só ‘ensaio’ de uma próxima grande pandemia, 
diz médico e matemático da USP
https://www.bbc.com/portuguese/geral-52389645
Canal do Telegram - Investigando a Bíblia com Cris Beloni

REFERÊNCIAS:
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ARTIGO / OPINIÃO

Doutor pela PUC/SP, estudando modelos mentais 
grupos sociais e comportamento. Autor dos livros: 
Filhos Felizes Pais realizados; Gratidão Incondicio-
nal e Crash: o céu e seus ensinamentos sobre em-
preendedorismo e família.

Francis Nunes Pereira

Que todos nós estamos vivendo 
um momento delicado na saúde públi-
ca, economia e política não é novidade 
para ninguém. Nem mesmo sabemos 
quem está falando a verdade sobre a 
real situação de isolamento e da eco-
nomia no Brasil. Somos muito limita-
dos às informações que chegam até nós. 
Mas quem seleciona essas informações 
e quais suas intenções?

 Se você me conhece, pode estar es-
tranhando eu tocar neste assunto, mas 
só estou fazendo isso porque quero me 
alegrar do que estou fazendo neste mo-
mento de pandemia. Enquanto algumas 
pessoas pensam apenas em si próprias e 
em seus planos sórdidos de disputa de 
poder, perdemos pessoas que amamos 
sem ao menos saber se havia possibili-
dade de estarem vivas. Sim, eu também 
perdi uma pessoa que amo muito des-
de a minha infância. Pr. Valter Köhler 
além de pastor na igreja que frequen-

VOCÊ SE ALEGRARÁ DO 
QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO
NESTA ÉPOCA 
DE PANDEMIA?

to desde meus 15 anos de idade era um 
grande amigo e referência em liderança, 
empreendedorismo e espiritualidade. E 
o perdemos após ser contaminado com 
Covid-19 depois de um procedimento 
cirúrgico. Estamos perdendo muito! Vi-
das estão sendo ceifadas. Empresas cons-
truídas com muito suor, que emprega-
vam amigos nossos, estão fechando as 
portas por conta da pandemia.

E o que estamos fazendo de positivo 
nesta pandemia? Se povo santo (sepa-
rado), se trabalhamos em prol do Evan-
gelho de Cristo, que traz em seu ápice 
o “ame a Deus acima de todas as coisas” 
e o “ame ao teu próximo como a ti mes-
mo”, precisamos agir como povo santifi-
cado pelo próprio Mestre do Universo. 
Mas o que tenho visto neste período é 
mais ódio sendo destilado por pessoas 
que antes estavam nas igrejas exaltan-
do os ensinamentos de Cristo, pregan-
do compaixão, amor, tolerância. É certo 

que o que estamos presenciando nesta 
época de desafios é revoltante. A cor-
rupção está instaurada nas compras 
de equipamentos no pretexto de que 
há preocupação com vidas. Isso entris-
tece. Mas o mandamento para nós cris-
tãos continua sendo o “siga os passos do 
Mestre”. E, no seu lugar, o que Ele faria?

Devemos acompanhar a política, co-
brar dos eleitos que façam o trabalho 
confiado a eles, porém, não podemos nos 
igualar aos que não conhecem ou reco-
nhecem que há um Deus Todo Podero-
so que nos guia, que nos ama incondicio-
nalmente, afinal de contas, nós também 
erramos e se não fosse pela misericórdia 
de Deus, estaríamos todos condenados.

Quando tudo isso passar, vai se alegrar 
do que fez ou disse; da maneira como se 
comportou? Não sei a resposta, mas dei-
xo aqui um ensinamento do meu queri-
do pastor Valter Köhler: quando a situa-
ção apertar, conecte-se com o Criador 
com jejum e oração e as respostas virão. 
1) Arrependa-se das coisas que o desa-
gradam, peça a Ele que mostre as falhas 
que você não se lembra. 2) Adore-se de 
verdade, diga o que Ele representa para 
você. 3) Faça seu pedido, e se puder, peça 
para que resolva a questão Covid-19.

Se trocar as reclamações, ofensas, 
discussões por períodos de qualidade 
com Deus, você terá motivos de sobra 
para se alegrar quando tudo isso passar.
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ELEIÇÕES 2020

Segundo Arthur Rollo, um dos coordenadores de “Elei-
ções – O que mudou?”, o título ainda trata sobre a lei Ficha 
Limpa, a atuação do Ministério Público (MP) e da Justiça 
Eleitoral, a Lei Orgânica dos partidos e sobre a propagan-
da eleitoral intrapartidária:

“Um autêntico manual prático de registro de candidatos 
completa o livro, que, não à toa, é rotulado como se fosse um 
guia. Aliás, desde que a pandemia se espraiou pelo País e fez 
com que as normas do isolamento social ficassem ainda mais 
restritivas, a procura por esta obra aumentou. Muitos pré-

-candidatos e partidos têm lançado mão do título para estu-
darem e adiantarem processos”.

S em a possibilidade de realizarem reuniões e eventos, 
a não ser em ambiente virtual, postulantes a cargos 
de vereador e de prefeito têm consultado “Eleições 

– O que mudou?” para organizarem a pré-campanha; com a 
participação de seis autores e coordenação chancelada por 
Janine Mendonça Rollo e Arthur Luís Mendonça Rollo, 
obra está disponível para compra no site da Editora Foco

2020 já seria um ano atípico para a Política brasileira 
em razão das mudanças pelas quais passou a Lei Eleitoral e 
que, seguramente, afetariam a forma de se fazer pré-campa-
nha e campanha nas eleições municipais de outubro. Com a 
pandemia de Covid-19 e o isolamento social decretado pe-
los Estados no combate à disseminação do vírus, a incerte-
za tomou conta do pleito. Afinal, como organizar partidos, 
planos de governo e chapas, além de angariar a simpatia de 
apoiadores, em plena quarentena?

Essas e outras dificuldades compartilhadas por pré-can-
didatos e legendas dos quatro cantos do País têm alavanca-
do a procura pelo recém-lançado livro “Eleições – O que mu-
dou?”. Com 256 páginas e a participação de seis advogados 
especializados em Direito Eleitoral, a obra serve como um 
guia prático, não apenas para postulantes a car-
gos eletivos, mas, também, para contadores, ad-
vogados, publicitários, marqueteiros, jornalistas 
e demais profissionais que atuam ou vão atuar 
em campanha.

Arthur Luis Mendonça Rollo e Janine Men-
donça Rollo são os coordenadores do título, que 
abarca contribuições de outros cinco renoma-
dos especialistas em Direito Eleitoral do Brasil: 

 Os autores, de forma didática e detalhada, 
ou seja, sem o “juridiquês” típico dos livros de 
Direito, tratam sobre os novos prazos e regras 
da Lei Eleitoral já em vigência para a corrida às 
urnas de 2020.

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, 
Registro de Candidatura, Propaganda Eleito-
ral, Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais, Direito de 
Resposta, Representações Eleitorais, Investiga-
ção Judicial Eleitoral, e Condutas Vedadas aos 
Agentes Públicos Durante a Campanha Eleito-
ral são alguns dos 15 capítulos da obra, que está 
à venda no site da Editora Foco (www.editora-
foco.com.br/produto/eleicoes-o-que-mudou-1-

-ed-2020) a R$ 99.

Em tempos de pandemia, 
livro sobre novas regras 
eleitorais é a aposta de
pré-candidatos e partidos
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O MARXISMO CULTURAL

Cris Beloni

MARXISMO CULTURAL

fere a cosmovisão

CRISTÃ?
Tudo o que vem da ideologia socialista-comunista devasta as famílias, 
os valores morais e a ética judaico-cristã, conforme especialistas

Teólogo
Hernandes
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> DIFERENÇA ENTRE 
SOCIALISMO E COMUNISMO

O socialismo é um estado intermediário entre o capi-
talismo e o comunismo. “Primeiro deve haver uma revolu-
ção do proletariado [classe trabalhadora] com o objetivo 
de vencer a burguesia e estabelecer uma ditadura”, pon-
tuou Miranda. Socialismo é quando um “Estado proletá-
rio” governa com força até o ponto de tomar tudo de to-
dos, para fazer uma divisão considerada justa do ponto 
de vista deles. “O comunismo vem depois disso, com a eli-
minação do Estado, quando as pessoas ‘possuem tudo em 
comum’, ou seja, quando todos são donos de tudo”, definiu. 

FOICE E MARTELO 
– SÍMBOLO DO 

MOVIMENTO COMUNISTA. 
O martelo representa a classe 
operária industrial, enquanto a 
foice representa os trabalhadores 
agrícolas [camponeses]; juntos, a 
foice e o martelo representam a 
união desses dois grupos.
ESTRELA DE CINCO PONTAS 

– SÍMBOLO DO MOVIMENTO 
SOCIALISTA. Representa os cinco continentes 
[internacionalismo] e os cinco componentes da 
sociedade comunista [camponeses, operários, exército, 
intelectuais e juventude]. Alguns dizem que também 
simboliza os cinco dedos da mão de um trabalhador. 
FUNDO VERMELHO – A COR SIMBOLIZA 
A REVOLUÇÃO. 

A esquerda assumiu o poder no Brasil sem a necessi-
dade de uma revolução. “Podemos dizer que o PT foi co-
mendo pelas beiradas para tentar inserir um ‘marxismo 
cultural’, que é fruto do comunismo e para isso não preci-
sou de uma revolução armada”, cita. No marxismo cultu-
ral as escolas, igrejas, artes e mídias é que são domina-
das e os objetivos governamentais vão sendo inseridos à 
sociedade através das ideologias. “Este é o risco que cor-
remos no Brasil, de ser um país socialista através de um 
marxismo cultural”, enfatizou.

“O Brasil foi rodeado por essa ‘tendência’ em muitos 
segmentos da sociedade”, alertou o teólogo Hernandes 
Dias Lopes, através de um vídeo publicado em seu ca-
nal no Youtube. Segundo ele, a ideologia comunista é 
perigosa e nos países onde ela dominou houve destrui-
ção avassaladora. 

Mas há quem diga que o Brasil nunca correu esse ris-
co. A desinformação, no entanto, faz com que as pessoas 

nem percebam o que ocorre “por 
trás dos bastidores”. O historia-
dor e apresentador do progra-
ma Bate Papo da Rede Super 
de Televisão, Cássio Miranda, 
apontou que a maioria das pes-
soas que se dizem de esquerda, 
marxistas, socialistas, comu-
nistas e até “cristãos progres-
sistas” sequer já leram o texto 
mais básico dessa ideologia, que 

é o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl 
Marx e Friedrich Engels. 

O livro publicado pela primeira vez, em 1948, apresen-
ta a ideologia comunista original. Há poucos anos, a obra 
foi citada pelo PhD em ética, Benjamin Wiker, em “10 
livros que estragaram o mundo e os outros 5 que não aju-
daram em nada”. Além do Manifesto Comunista, o au-
tor do livro ainda inclui “Minha Luta” de Adolf Hitler e 

“O Estado e a Revolução” de Vladimir Lênin, como obras 
que chegaram para prejudicar a humanidade.

Do que exatamente estamos falando? O que é comu-
nismo ou marxismo cultural? “O comunismo pode ser vis-
to como uma ideologia ou uma cosmovisão que propõe 
mudar a sociedade através da revolução do proletariado 
visando o fim do capitalismo”, explica o historiador. A vi-
são de uma sociedade homogênea que é “dona de tudo”, 
no entanto, parece ser uma grande ilusão. “Na verdade, 
o Brasil nunca chegou perto de ser uma nação puramen-
te comunista nem mesmo durante o governo do PT, por-
que para que isso acontecesse, primeiro teria que ocorrer 
o que ocorreu na China ou em Cuba. Lula e Dilma chega-
ram ao poder através de um processo democrático e não 
revolucionário”, esclarece.

Karl Marx
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> DIREITA E ESQUERDA EM OUTROS TEMPOS

> AVANÇO DO MARXISMO 
CULTURAL NO BRASIL

Atualmente, fala-se muito em direita e esquerda como formas de go-
verno. “As ideologias de esquerda são muito evidentes. Após 1960, escolas 
e faculdades trabalharam muito com essas ideias, como a Teoria da Evolu-
ção, que nega a existência Deus e separa a fé da Ciência”, exemplificou. Na 
essência, essa é uma ideologia marxista, já que Karl Marx dizia que “a re-
ligião é o ópio do povo”. Outra ideia de esquerda é a destruição da família 
tradicional. “Marx escreveu isso de uma forma muito clara no Manifesto Co-
munista. Ele disse que a família [pai, mãe e filhos] deve ser destruída porque 
ela só acumula o capital”, lembra. 

Ele explica também que essas ideologias vêm sendo implementadas 
dentro da sociedade. “Perceba que a família tradicional em nosso país en-
frenta um momento de crise. Outras formas de constituir família estão sen-
do propostas”, mencionou. É exatamente dentro desse contexto que entra 
a ideologia de gênero, que tenta destruir os gêneros feminino e masculi-
no, dizendo que existem mais de setenta opções de identidade. “A mídia, 
a literatura, o cinema, as novelas e tudo o que compõe a cultura do nosso 
país estão alimentando essas ideias”, observa Miranda com preocupação.

Após a Revolução Francesa (1789), os parlamentos eram 
organizados da seguinte forma: os representantes da aris-
tocracia e da alta burguesia se sentavam à direita do orador 
e a pequena burguesia à esquerda. Quer dizer que a direita 
defendia os privilégios dos políticos e também os valores da 
Igreja e da sociedade, daí eram conhecidos como “conserva-
dores”, no sentido de “manter as estruturas sociais vigentes”. 

Já os de esquerda, que eram os burgueses que pagavam os 
impostos e colaboravam financeiramente com a Igreja, de-
fendiam o livre mercado visando o fortalecimento do comér-
cio e lutavam pelo secularismo [separação entre Igreja e Es-
tado]. O povão mesmo não opinava em nada. 

“Havia burgueses tanto à direita quanto à esquerda e isso 
chega a ser irônico quando visto nos dias de hoje. Os de esquer-
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> IMPLICAÇÕES LEGAIS
“A Constituição Federal de 1988 [lei fundamental e suprema 

do Brasil], conhecida como ‘Constituição Cidadã’ foi escrita 
por políticos com tendên-
cias de esquerda, por isso 
é muito progressista, com 
liberdades individuais ex-
cessivas”, lembrou o his-
toriador. Os resultados 
já começaram a ser vis-
tos. “A lei está mudando, 
perceba que o casamento 
já não é só mais entre ho-
mem e mulher, mas entre 
pessoas do mesmo sexo. 
Hoje em dia já se fala em 

‘famílias plurais’, poliamor 
e até incesto. A coisa tá fi-
cando feia e a tendência 
é piorar”, resumiu.

> OBJETIVOS DA ESQUERDA 
(REVOLUCIONÁRIOS)

Com o marxismo cultural atuante no Brasil, dominando 
a partir da Educação e se espalhando através da mídia e das 
artes, o cenário vem se tornando cada vez mais decadente. 

“Mentes foram dominadas e até mesmo algumas igrejas já fo-
ram contaminadas. Os valores marxistas estão sendo prega-
dos em várias instituições, como a católica, por exemplo, e 
até algumas evangélicas. Sutilmente, essa ideologia vai se in-
filtrando através de novelas, filmes, músicas, aulas e peças de 
teatro. Se o governo de esquerda um dia voltar, será exata-
mente por causa disso, porque há muitas ‘cabeças sendo fei-
tas’ através desses veículos que formam a cultura do país”, es-
pecificou Miranda.  

> PORQUE AS PESSOAS DE 
“DIREITA” SÃO VISTAS COMO 
“FASCISTAS”?

da eram mais agressivos e mais violentos e queriam mudanças 
mais radicais. Os de direita também aprovavam as mudanças, 
mas queriam manter alguns valores. Daí vem os termos ‘direita 
e esquerda’, ou seja, conservadores e revolucionários”, refor-
çou o historiador. Trabalhadores, camponeses e pobres em 
geral sequer eram representados nessas assembleias. Vale 
citar que, na época, não havia a ideia de democracia, além 
disso, a divisão de “classes” não era do ponto de vista econô-
mico, mas social, como por exemplo, nobreza e clero. O ale-
mão Karl Marx nasceu depois disso (1818 – 1883).

“Fato é que, os conceitos de direita e esquerda hoje se re-
sumem da seguinte forma: quem é de direita é liberal econo-
micamente [livre mercado] e conservador no sentido moral e 
ético, ou seja, é a favor da família nuclear [pai, mãe e filhos], 
contra o aborto, contra as drogas, etc. E quem é de esquerda 
é totalmente o oposto. É politicamente intervencionista, ou 
seja, quer que o Estado domine todas as áreas, como o petró-
leo, transportes e os correios. Mas moralmente é liberal e luta 
para defender o feminismo, legalização do aborto, união ci-
vil entre pessoas do mesmo sexo, legalização das drogas para 
uso recreativo, justamente para quebrar os pilares do conser-
vadorismo”, explicou Miranda.

O termo fascista é realmente mal utilizado em nossos 
dias. “O fascismo foi o primo-irmão do socialismo. Perce-
ba que o perfil destes três era muito semelhante: Musso-
lini [fascismo na Itália], Hitler [nazismo na Alemanha] e 
Stalin [socialismo na União Soviética]”, citou o apresen-
tador. Logo, a ideologia fascista não tem nada a ver com 
a ideologia defendida pela direita, atualmente. Na opi-
nião do pastor e jornalista Eguinaldo Hélio Souza, cha-
mar os conservadores de “fascistas” é uma estratégia 
verbal. “Quem discorda deles é chamado de fascista. Eles 
usam essa estratégia para desqualificar aqueles que dis-
cordam de suas ideias”, sublinhou.
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> CRISTÃOS PROGRESSISTAS?
Um autêntico “comunista” ou simpatizante do movimen-

to marxista cultural [progressista] é contra o conservadoris-
mo moral, apoia o casamento gay e a ideologia de gênero, é 
a favor do aborto e luta pelo fim da família tradicional, bus-
cando dessa forma exterminar o direito à propriedade atra-
vés da herança. Progressistas jamais recorrem à Bíblia para 
a orientação da vida pública. Mas, atualmente, a prática do 
liberalismo teológico vem sendo amplamente discutida. So-
bre esse assunto, Eguinaldo protesta num de seus artigos, 
divulgado pelo portal de notícias Gospel Prime. “Esse evan-
gelho ‘social’, ‘progressista’, da ‘libertação’, ‘integral’, contan-
do com pessoas bem intencionadas e outras nem tanto, por 
sua própria natureza e propósito, não é o Evangelho Bíblico. 
E precisamos de discernimento e coragem para percebermos 
e nos afastarmos dele”, disse. 

Para o teólogo, os atuais movimentos não passam de “puro 
marxismo com verniz religioso”. Ele ainda chama de “huma-
nismo no pior sentido da palavra” e afirma ser uma proposta 
de ordem socialista com um nome piedoso. “Sob a desculpa 
de combater o preconceito, defende práticas sexuais ímpias 
e condenadas por Deus. Usando o eufemismo de ‘saúde re-
produtiva’ promove o aborto. O discurso de ‘unidade da raça 
humana’ é utilizado para igualar os adoradores do Deus vivo 
aos adoradores de qualquer espírito ou deus, em um ecume-
nismo babélico que pretende unir o que deve ser separado”, 
disparou. Além disso, Eguinaldo aponta que o discurso de 

“proteção à mulher” virou desculpa para destruir a feminili-
dade e a masculinidade. 

“As instituições e os líderes envolvidos com esse falso evan-
gelho, independente de quanta fama, dinheiro e erudição pos-
suam, não são defensores das verdades divinas. Muitos deles 
já mostraram por seus frutos o que realmente importa, já re-
velaram em que realmente creem. Sacrificaram as verdades 
que um dia amaram (ou não) no altar de ideias e ideologias 
que não nasceram no coração de Deus”, lamentou. 

Sob a desculpa de combater o 
preconceito, defende práticas 
sexuais ímpias e condenadas por 
Deus. Usando o eufemismo de 
‘saúde reprodutiva’ promove o 
aborto. O discurso de ‘unidade 
da raça humana’ é utilizado 
para igualar os adoradores do 
Deus vivo aos adoradores de 
qualquer espírito ou deus, em um 
ecumenismo babélico que pretende 
unir o que deve ser separado

> COMUNISMO X CRISTIANISMO: ÁGUA E ÓLEO
Eguinaldo tem despertado muitos cristãos através de 

seu trabalho “Missão Atenas” [www.missaoatenas.com] so-
bre os perigos do marxismo cultural, fruto do Manifesto Co-
munista. “Como temos dito o Manifesto Comunista é apenas 
uma síntese do pensamento marxista. Nele é possível conhe-
cer ao menos em resumo o que pensa o socialismo sobre vá-
rios assuntos. Veja o que está escrito: 

Mas o comunismo quer abolir estas verdades eternas, quer 
abolir a religião e a moral, em lugar de lhes dar uma nova forma 
e isso contradiz todo o desenvolvimento histórico anterior.[1]

Se uma ideologia diz que quer abolir verdades eternas, re-
ligião e moral ela está declarando abertamente uma guer-
ra ao cristianismo, porque ele proclama verdades eternas, é 
uma religião e apresenta um código moral. Nada mais lógi-
co”, observa e continua. “E quando essa ideologia se apossa 
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[1] MARX, K. e  ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. 
São Paulo: Global Editora, 1986, p. 35.
[2] V. Souvenirs, de Clara Zetkine sobre Lenine, 1929.
[3] E. I. Petrovsky. L.Éducation athée à l’école – Sovietskaia pe-
dagógica, 1955, nº 5.

do Estado e de seus recursos bélicos, com certeza levará esse 
conflito da esfera do pensamento para esfera da realidade fí-
sica e social. Em outras palavras, se as ideias do Manifesto se 
concretizam, o ataque aos cristãos é inevitável. Seria bom se 
isso fosse apenas uma especulação, no entanto, isto é histó-
ria. Passada e presente”, esclarece. 

Segundo o jornalista, Lênin, que pôs em prática o pensa-
mento marxista dizia que “toda ideia religiosa é uma abomi-
nação”. E acrescentava:

A guerra contra quaisquer cristão é para nós lei inabalá-
vel. Não  cremos  em postulados eternos de moral, e havere-
mos de desmascarar o embuste. A moral comunista é sinô-
nimo da luta pelo robustecimento da ditadura proletária. [2] 

Eguinaldo ainda sublinha: “Se a educação foi se tornando 
cada vez mais antirreligiosa e cada vez mais anticristã, deve-
mos isso, em boa parte, ao marxismo. É quase impossível hoje 
fazer um curso em uma universidade sem ser inoculado com 
uma forte dose de ‘anti-teísmo doentio’ que responsabiliza o 
cristianismo por todos os males da humanidade. Não admi-
ra o grande número de ateus na faixa etária pós-faculdade”, 
disse. E acrescentou: Quer um exemplo de educação mar-
xista antirreligiosa?

A escola soviética, constituindo instrumento para dar edu-
cação comunista às gerações, não pode, por princípio, ter ou-

tra atitude em face da religião que a de luta  intransigente. A 
base doutrinal da educação comunista é, com efeito, o mar-
xismo, e ele é inimigo irredutível da religião. O marxismo é 
materialismo, disse-o Lenin; como tal, impiedoso inimigo da 
religião, à exemplo dos enciclopedistas do século XVIII ou do 
materialismo de Feuerbach. [3] 

“O anticristianismo marxista não é acidental. Ele é essen-
cial. Não é um desenvolvimento pós Marx. É o próprio Marx 
despejando seu ódio anticristão sobre os que acreditam em 
Deus. ‘Desejo vingar-me Daquele que governa lá em cima’, es-
creveu ele em um de seus poemas da juventude. Como mui-
tos ateus, ele dizia não crer em Deus, mas o odiava por via das 
dúvidas. E esse ódio foi e continua sendo a causa do sangue 
de cristãos, derramado através do mundo e da história. Para 
abolir as verdades eternas, a religião e a moral, conforme diz 
o Manifesto Comunista, o comunismo persegue, prende, tor-
tura e mata desde o primeiro momento em que chegou ao po-
der. Assim foi, é e será. Não podemos como cristãos esperar 
nada melhor da parte dele”, concluiu.

Vladimir Lenin
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O pastor, teólogo e jornalista Eguinaldo Hélio de Souza 
é considerado por muitos cristãos como um dos maiores 
apologetas no Brasil. Em seu livro “Marxismo Selvagem – 
Um manifesto contra a ameaça do Marxismo Cultural” ele 
expõe o choque que há entre essa ideologia e a cosmovi-
são cristã. “É necessário alertar a igreja sobre isso. O mar-
xismo tem como base a certeza de ser ‘a solução para todos 
os problemas da humanidade’. Podemos dizer sem medo de 
errar que marxismo é uma ‘religião secular’ com todos os 
seus dogmas”, definiu. Em entrevista ao Programa Vejam 
Só! da RIT TV [Como explicar o marxismo à luz das Escri-
turas] ele lembra que Marx chegou a recitar textos estra-
nhos, como se ele fosse inspirado pelo próprio satanás:

“Os vapores do inferno enchem o cérebro, até que fico lou-
co e meu coração muda muito. Vês esta espada? O Príncipe 
das Trevas ma vendeu. Para mim, ele marca o compasso e 
ordena os sinais. Cada vez mais atrevido, eu danço a dan-
ça da morte. E só então poderei caminhar triunfante, como 
um Deus, através das ruínas do seu Reino.” [4]

Embora o texto fizesse parte de uma peça teatral de 
Goethe, Marx dá sinais proféticos do que seria a sua 
ideologia para a humanidade. Vale lembrar que “antes 
das ideias comunistas, Marx já era um ateu militante”, re-
forçou o jornalista. 

[4] Citado no texto de Ipojuca Pontes, Marx e Satanás, Diário do Poder, 

2019. Disponível em https://diariodopoder.com.br/marx-e-satanas/

“Os marxistas convictos sabem da incompatibilidade en-
tre sua crença e a fé cristã. Mas os cristãos ainda se iludem 
com uma possível amizade entre ambos”, advertiu o pas-
tor. Ele lembrou que não houve na história um único país 
que tenha adotado o marxismo e não tenha, de alguma 
forma, perseguido a Igreja. “Como, pois conciliar cristia-
nismo e marxismo? Qualquer cristão que tente fazê-lo logo 

mais sentirá seu ferrão. Andarão dois juntos se não estive-
rem de acordo? O objetivo é sempre estabelecer a sharia 
comunista, onde as ideias da esquerda destroem qualquer 
opinião contrária juntamente com seus opinantes”, disse. 

“Onde chegou o marxismo houve tentativa de destruir o 
cristianismo. Talvez um bom exemplo disso seja o que acon-
teceu na Rússia, onde prevalecia a Igreja Ortodoxa, que so-
freu a mais longa e a mais intensa perseguição de que lem-
bra a História. A Rússia era cristã há um milênio e a Igreja 
no país foi dizimada, visto que a maior parte dos bispos e 
dos padres, juntamente com milhares de crentes, toma-
ram o caminho dos campos. E assim foi na China, na Coréia 
do Norte, no Camboja, em Cuba e onde quer que a ideolo-
gia marxista tenha chegado. Os mártires cristãos sob essa 
ideologia superam em muito todos os mártires de toda Era 
Cristã”, destacou.

Eguinaldo aponta para a perseguição na Coreia do Nor-
te e observa: “É um país comunista!”. Segundo a Missão 
Portas Abertas, a Coreia do Norte lidera na Lista Mun-
dial da Perseguição, entre os 50 países onde os cristãos 
são mais perseguidos. A opressão comunista e pós-comu-
nista, a prática do culto à personalidade e a paranoia dita-
torial são apontados como o principal motivo dessa per-
seguição ao longo dos anos. 

“Marxismo na verdade é uma crença, uma visão de mun-
do, uma fé. O socialismo nada mais é do que a aplicação 
dessa fé por um governo totalitário. O comunismo, por sua 
vez, é apenas a escatologia marxista, o suposto mundo pa-
radisíaco que brotaria de suas profecias e se apresentaria 
como a verdade absoluta, como o único caminho para re-
denção da humanidade”, explica Eguinaldo. 

Essa visão jamais vai tolerar o cristianismo. “É por isso 
que um verdadeiro cristão deve ser completamente anti-
marxista. Por quê? Pelo simples fato do marxismo ser anti-
cristão. A igreja precisa se opor ao marxismo seja qual for o 
nome adotado por ele: socialismo, comunismo ou progres-
sismo. Precisa rejeitá-lo em qualquer área que ele queira se 
infiltrar: política, filosofia, história, sociologia, teologia, etc. 
Precisa falar contra, escrever contra, votar contra. Precisa 
combatê-lo como se combate qualquer heresia cristã”, ad-
verte o teólogo. 

“E mesmo que ele se apresente em uma forma amiga e 
agradável, não passará de Lúcifer transformado em anjo 
de luz. Seus frutos venenosos podem demorar a aparecer 
e podem ser antecedidos pelas flores mais belas. Isso não 
diminuirá seu veneno e nem o seu poder destruidor como 
vemos hoje na Venezuela. Não basta ele ser derrotado nas 
urnas, precisa ser extirpado das cátedras, da cultura e das 
mentes. Já deixamos esse monstro crescer demais”, concluiu.

Marxismo cultural e 
perseguição religiosa

Julho | 2020          www.exibirgospel.com.br

MARXISMO CULTURAL



19

>

A Coreia do Norte lidera na Lista Mundial da Perseguição, entre os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos
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O contraste com o pensamento bíblico é gigantes-
co. Na Bíblia, a dimensão de transformação da rea-

lidade passa pelo indivíduo. O Reino começa no cora-
ção. Na visão marxista, os temores de um indivíduo faz 
com que todas as esperanças estejam lançadas no ‘su-
per Estado’, protetor e salvador de todos. Como este Es-
tado, na prática, estará sob o controle de poucos, o to-
talitarismo do sistema logo se manifesta e a crise do 
modelo se concretiza.
(Luiz Sayão – hebraísta, linguista e teólogo)
Disponível em https://ibnu.com.br/a-teologia-da-democracia-e-a-re-

ligiosidade-marxista/

Se você ler o Manifesto Comunista sobre tudo o que 
Marx e Engels falam sobre família, sobre violência e 

sobre fé e achar que deve continuar com as ideias comu-
nistas... Beleza! Eu só quero saber como você vai lidar 
com o seu cristianismo, porque não há conexão alguma. 
Cássio Miranda (Historiador e apresentador)

“A imposição do marxismo, no meu ponto de vista, é a agen-
da escatológica se cumprindo, e como não existe nada 
fora do controle de Deus, isso tudo estava previsto pelas 
Escrituras Sagradas. O marxismo já está dentro da Igreja.” 
Leandro Barreto 
(pastor e fundador da Poiema Church)
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=_DyQg0Dz9d0

“Há problemas quando se transforma a igreja numa 
ONG ou num braço de um partido político. Essa ênfase 
de ‘algumas alas’ da Missão Integral é danosa para a 
missão da igreja, pois desvirtua a igreja da sua missão 
primordial, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo.” 
(Walter McAlister – Igreja Cristã Nova Vida)
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=I27-A1PDyFY

EM POUCAS PALAVRAS...

O marxismo é uma ideologia carregada de pressupos-
tos anticristãos. No marxismo não existe o conceito de 

pecado, logo ele não tem como identificar a realidade es-
piritual do ser humano, e sempre vai fazer uma leitura 
à luz da teoria de Marx, que era um ateu. 
Augustus Nicodemus 
(teólogo, professor e autor de vários livros)
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Au1yB9xVVF8

Embora um de seus principais representantes tenha 
definido a Missão Integral como a versão evangéli-

ca da teologia da libertação (que é católica), muitos dos 
seus seguidores negariam esta comparação. Todavia, a 
Teologia da Missão Integral é uma teologia que de modo 
mais ameno incorpora a visão social marxista à sua prá-
tica missionária, enfatizando, na maioria das vezes, o 
esforço para uma mudança efetiva na ordem social. 
(Eguinaldo Hélio de Souza – jornalista, 
apologeta e escritor)

O que um esquerdista espera do Estado, é o que 
um crente espera de Deus.

Franklin Ferreira (pastor e teólogo)

“É um marxismo teológico ou esquerdismo missiológico.” 
A esquerda evangélica tem envergonhado o nome 

de Cristo no país. 
(Yago Martins – Dois Dedos de Teologia)
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=qmzIUx89-So

A Teologia da Missão Integral (TMI) é um sincretismo 
entre marxismo e teologia liberal que negando os fun-

damentos do cristianismo bíblico volta-se exclusivamente 
para questões sociais, políticas e econômicas, negando 
o caráter espiritual e exclusivo do cristianismo. 
Eguinaldo Hélio de Souza 
(jornalista, apologeta e escritor)

MARXISMO CULTURAL
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E QUEM NUNCA OUVIU
FALAR DO 
EVANGELHO?

P
ode parecer estranho para nós saber 
que existem pessoas que nunca ou-
viram falar sobre o nome de Jesus. 

O cristianismo pode ser comum em nosso 
país, onde há uma igreja em cada esquina e 
Bíblias sendo vendidas nas livrarias. Temos 
programas de TV que falam sobre o Evan-
gelho, rádios e faculdades de teologia. Mas 
pelo mundo afora, há governos que proíbem 
a entrada de Bíblias ou livros cristãos em suas 
terras. Em muitos lugares, o cristianismo é 
considerado um crime punível com prisão e 
até pena de morte. 

COMO SERÁ O JULGAMENTO DAS PES-
SOAS QUE VIVEM EM LUGARES ASSIM? 

A Bíblia diz que todo aquele que invocar 

o nome do Senhor será salvo.  “Como, pois, 
invocarão aquele em quem não creram? E como 
crerão naquele de quem não ouviram falar? E 
como ouvirão, se não houver quem pregue?” 
(Romanos 10.13-14)

Para nós pode ser um mistério, mas Deus 
se revela a todos. “Fiz-me acessível aos que 
não perguntavam por mim; fui achado pelos 
que não me procuravam. A uma nação que 
não clamava pelo meu nome eu disse: Eis-me 
aqui, eis-me aqui.” 
(Isaías 65.1)

Então, quando pensamos naqueles que 
morreram sem ouvir sobre o Evangelho e 
sem saber que existe um Salvador, cujo nome 
é Jesus Cristo, podemos pensar: como eles 
entenderam a revelação de Deus? 

Por Cris Beloni

Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas 
as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, 
mas quem não crer será condenado.
Marcos 16.15-16

ESCATOLOGIA
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> A BÍBLIA RESPONDE
“Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda 

impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verda-
de pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é 
manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois 
desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, 
seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos 
claramente, sendo compreendidos por meio das coisas 
criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis...”
(Romanos 1.18-20)

“Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que 
pecar sem a lei, sem a lei também perecerá, e todo aquele 
que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os 
que ouvem a Lei que são justos aos olhos de Deus; mas os 
que obedecem à lei, estes serão declarados justos.” 
(Romanos 2.11-13)

Ou seja, cada pessoa será julgada de acordo com aquilo 
o que teve acesso. E a maneira como cada ser humano 
conhece a Deus é através da Criação, que é universal. 

“Foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o 
mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu 
entendimento.” 
(Jeremias 10.12)

Isso quer dizer que a Sua verdade está impressa na 
Criação. E essa mesma verdade está dentro de cada ser 
humano que foi criado por Ele. A lei moral de Deus está 
escrita nos corações, mas a tendência humana é rejeitar 
isso. Todos nós temos uma compreensão instintiva do 
que é certo e errado. Por isso: “Deus retribuirá a cada um 
conforme o seu procedimento.” 
(Romanos 2.6)

> INDESCULPÁVEIS 
Paulo disse em Romanos que os homens são “indesculpáveis” porque Deus se ma-

nifesta através de tudo o que Ele criou, não só pelo visível, mas pelo invisível. O “poder 
Dele e sua natureza divina” estão entre nós. Logo, é possível conhecer a Deus através 
desses atributos.

O texto de Romanos continua assim: “...porque, tendo conhecido a Deus, não o glorifi-
caram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis 
e os seus corações insensatos se obscureceram”. Romanos 1.21

O que o texto diz é que as pessoas rejeitam a verdade em seus corações e a substi-
tuem pelos prazeres do mundo. Se continuarmos no mesmo texto, veremos que esses 
prazeres estão ligados à idolatria ao próprio ser humano, impureza sexual, paixões 
vergonhosas, atos indecentes e disposição mental reprovável. Dessa forma, as pessoas 
seguem um caminho que termina em injustiça, maldade, ganância e depravação. Elas 
se tornam inimigas de Deus, conforme Romanos 1.24-32.
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De quem é a responsabilidade?
POSSIVELMENTE, CADA GERAÇÃO SERÁ COBRADA PELO QUE VIU E OUVIU. 
NESSE CASO, PODEMOS DIVIDIR AS GERAÇÕES EM TRÊS FASES:

(1) ANTES DE CRISTO – as pessoas que viveram antes da 
vinda de Jesus tiveram a oportunidade de se relacionar 
com Deus de uma forma diferente. Muitas delas creram no 
Salvador só de ouvir falar em sua vinda. 

(2) NO TEMPO DE CRISTO – no século I, muitos creram 
através do contato direto com Jesus, quando Ele veio. 

(3) DEPOIS DE CRISTO – a nossa geração pode crer através 
da Palavra e de toda a história da humanidade. Nós somos 
aqueles que aguardamos a Sua segunda vinda. 

Precisamos entender que todos os seres humanos, os 
que já viveram e os que vivem sobre a Terra, conhecedores 
ou não do verdadeiro Deus, ouvintes ou não do Evangelho, 
sabedores ou não da existência de Jesus Cristo, possuem 
um padrão moral dentro de si. Todos nós fomos criados por 
Deus. A Bíblia diz que além da carne, ou seja, além desse corpo 
físico, há um espírito, e esse espírito volta para Deus após 
a nossa morte física, conforme Eclesiastes 12.7. O espírito 
prestará contas a Deus sobre a vida na terra. 
Porque está escrito: “Diante de mim todo joelho se dobrará e 
toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós 
prestará contas de si mesmo a Deus.” (Romanos 14.11-12)

O que ocorre ao longo da vida é que muitas pessoas são 
“obscurecidas no entendimento e separadas da vida de Deus 

por causa da ignorância em que estão”, conforme Efésios 
4.18-19. E isso as leva a ter o coração endurecido e a perder 
a sensibilidade.

De quem é a responsabilidade então? Vamos refletir sobre 
isso biblicamente. O texto a seguir é bem interessante:

“Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o 
advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus cami-
nhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua 
iniquidade; mas para mim você será responsável pela morte 
dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de 
sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por 
sua iniquidade, mas você estará livre de culpa (...) Se, porém, 
você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, 
porque aceitou a advertência, e você estará livre de culpa.” 
(Ezequiel 3.18-21)

Quando Deus disse essas palavras ao profeta, a nação de 
Israel estava endurecida e obstinada. Ezequiel foi transforma-
do em sentinela para aquela nação, ou seja, ele estava com a 
responsabilidade de vigiar e guardar aquele povo, para livrar 
aquelas pessoas de perigos e ameaças no sentido espiritual. 
Deus mandou Ezequiel advertir a todos. E ele foi e disse que 
o Espírito de Deus entrou nele (vers. 24) e o fez agir e falar 
conforme a Sua vontade. 

Entenda através desse texto que Deus providencia meios 
para se comunicar com todas as pessoas. Cada um de nós pode 

ser esse meio. Muitas vezes, a solução é enviar missionários 
pelo mundo, e quando há essa necessidade, Deus envia e 
providencia todas as coisas. É Ele quem está no comando. 
Cabe a nós permanecer sempre à disposição do Criador.

ESCATOLOGIA
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As nossas missões devem estar em harmonia 
com a soberana vontade de Deus. Se Ele nos disse 
para pregar o Evangelho, devemos fazer isso ao 
longo de nossas vidas, independente de onde es-
tivermos. “Indo e pregando o Evangelho” conforme 
os nossos passos. Deus pode nos enviar para um 
campo missionário dentro da nossa própria casa, da 
nossa cidade ou do nosso país. Ele pode ainda nos 
capacitar para viver em outras terras e pregar às 
pessoas que nunca ouviram sobre o nome de Jesus.

Quanto aos que morreram sem essa oportunidade, 
em nosso tempo, não cabe a nós questionar. Nós 
não estivemos ao lado dessa pessoa a vida toda 
para saber qual foi o meio que Deus providenciou 
para se comunicar com ela e em qual momento de 
sua vida. 

Se havia alguém de sentinela, e essa pessoa se 
calou, ela será cobrada, conforme a Palavra. Nin-
guém conhece os mistérios de Deus nesse sentido. 
Mas podemos ter uma ideia, quando lembramos 
que o ladrão crucificado ao lado de Jesus, teve sua 
oportunidade nos últimos momentos de vida. Uma 
coisa é certa, independente do nosso entendimento 
sobre isso, Deus continua sendo Deus. E Ele não vê 
como o homem. “O homem vê a aparência, mas o 
Senhor vê o coração.” (1 Samuel 16.7)

Haverá 
surpresas 
no céu

Segundo o texto de Romanos 2.16, um dia Deus 
“julgará os segredos dos homens, mediante Jesus 
Cristo”. Pensando nisso, vale aqui uma reflexão. 
Pode ser que, uma pessoa que nunca ouviu sobre 
o Evangelho, seja mais pura e mais santificada do 
que alguém que passou a vida na igreja, pregando 
a Palavra, mas desagradando a Deus com suas 
ações. Na verdade, de nada adianta pregar sobre 
algo que não se vive. 

“Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, en-
trará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz 
a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me 
dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos 
nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos de-
mônios e não realizamos muitos milagres? Então eu 
lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se 
de mim vocês, que praticam o mal!” (Mateus 7.21-23)

Que sejamos humildes para reconhecer que o 
céu não é alcançado pelas obras de nossas mãos, 

Cada um no seu campo missionário
não é pelo que fazemos, mas por quem somos. O que será que Jesus 
responderia para cada um de nós, se disséssemos: “Jesus, lembra-te 
de mim quando entrares no teu Reino.” (Lucas 23.42)

Estaríamos prontos, agora mesmo, para entrar no paraíso com 
Ele? Que essa reflexão nos inspire a ter um relacionamento cada vez 
mais íntimo com Deus. Vamos orar mais para ter mais comunhão com 
Ele. Assim, todas as nossas dúvidas vão se dissipar na confiança de 
que Deus sabe exatamente o que está fazendo. E Ele mesmo cuida 
de cada pessoa que Ele criou. 

E quem nunca ouviu falar do Evangelho? (John Piper)
https://www.youtube.com/watch?v=lMsvtV3an1Y

Como Deus julgará alguém que nunca ouviu o Evangelho? (William Laine Craig)
https://www.youtube.com/watch?v=ff-Mc1p3ak4

Quem nunca ouviu o Evangelho de Jesus pode ser salvo? (Lamartine Posel-
la e Antônio Junior)
https://www.youtube.com/watch?v=Xfen1rFj7SM

REFERÊNCIAS:
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POLÍTICA

Informação é poder. A sociedade atual 
tem à sua disposição uma ampla quantida-
de de informações, oferecidas por inúme-
ras fontes e disseminadas, principalmen-
te, pela Internet. O acesso à informação 
pública, previsto pela Constituição Fede-
ral, é um direito fundamental, individual 
e coletivo, que permite aos indivíduos o 
pleno exercício da cidadania, um dos pi-
lares do Estado Democrático de Direito.  

Em vigor há exatos oito anos, comple-
tados no último dia 16 de maio, a Lei nº 
12.527 regulamenta o direito à informa-
ção, garantido pela CF. A Lei de Acesso à 
Informação (LAI) obriga os órgãos públi-
cos a disponibilizarem dados referentes 
à administração pública, seja da União, 
dos Estados ou dos Municípios (além de 
entidades privadas que prestam serviços 
para o Estado), instrumentalizando ao ci-
dadão meios efetivos de participação na 
vida política de seu País. 

E, se iniciamos este texto afirmando 
que informação é poder, ressaltamos que 
a LAI confere ao cidadão um de seus maio-
res poderes. À luz da LAI, qualquer pes-
soa pode, por exemplo, saber o que está 
sendo feito com os recursos públicos pro-
venientes dos impostos que paga, em to-
das as esferas administrativas. O acesso 
a essas informações se dá por meio dos 
portais de transparência dos governos 
municipais, estaduais e federais. No caso 
da Câmara dos Deputados, acessando os 
portais da Casa, o cidadão pode verificar 
informações sobre atividades e funciona-
mento, frequência de parlamentares, pro-
jetos apresentados e outros dados rele-
vantes sobre a atuação de cada deputado. 

Embora esse assunto gire muito em tor-
no da questão do uso do dinheiro públi-
co, a aplicação da LAI não deve ser consi-
derada apenas uma simples inspeção de 
contas. A Lei abre a possibilidade de co-
nhecimento aprofundado de todos os me-
canismos da Administração Pública, bem 
como formas de aperfeiçoar procedimen-

O PODER NAS 
MÃOS DO POVO

ACESSO À INFORMAÇÃO, 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL:

tos, em busca da eficiência, da moderni-
zação e da economicidade, princípios ine-
rentes e essenciais à gestão pública. Assim, 
os serviços prestados pelo Estado serão 
entregues a quem realmente interessa: 
a população.  

A LAI e todos os instrumentos que per-
mitem o controle social sobre a esfera pú-
blica ampliam as condições de se contro-
lar a corrupção, uma de nossas maiores 
mazelas, e a que mais deve ser sistema-
ticamente e veementemente combatida.

A Secretaria da Transparência da Câ-
mara dos Deputados completou, no dia 
15 de maio, seu primeiro ano, desde que 
foi instituída. O órgão é responsável por 
supervisionar o cumprimento da Lei de 
Acesso à Informação, e também por pro-
mover e fomentar a cultura da transpa-
rência na Casa e na sociedade, realizan-
do programas como o Cidadão que Vê, o 
Legislativo Transparente e diversos even-
tos com a temática de integridade, com-
pliance e gestão de riscos, entre outros 
que promovem uma cultura permanen-
te de prestação de contas no âmbito do 
serviço público.

Em comparação com outras democra-
cias, o Brasil está atrasado. Em 1766, um 
religioso finlandês chamado Anders Chy-
denius, que fazia parte do parlamento do 
Reino da Suécia, rascunhou a primeira 
Lei de Acesso à Informação do mundo. 

Transparência na aplicação do Fundo 
Partidário, prestações de contas detalha-
das de cartões corporativos, e até mesmo 
o aprimoramento de mecanismos de cola-
boração da sociedade na fiscalização do 
uso do dinheiro público, além de instru-
mentos eficazes de participação popular 
nas tomadas de decisão são questões que 
devem ser resolvidas, imediatamente. 

Os cidadãos estão de olho. O estado 
de calamidade pública, criado a partir da 
pandemia da Covid-19, é exemplo disso. 
A liberação de recursos emergenciais saiu 
das votações do Congresso, e antes mes-

mo do dinheiro chegar às contas de pre-
feituras e governos estaduais, o assunto 
já havia ganhado espaço entre os assun-
tos mais discutidos nas redes sociais, e já 
estava sendo acompanhado de perto pe-
las entidades de controle social.  

Estamos avançando, mas é importante 
termos em mente que ainda existe muito 
a ser feito, e isso, de forma alguma, deve 
nos desanimar. É bom perceber que es-
tamos caminhando, que temos conheci-
mento deste poder, e o melhor de tudo: 
que estamos fazendo uso deste poder. Já 
demos os primeiros passos. Grandes pas-
sos. E não há a menor possibilidade de re-
trocedermos. O povo acordou, para nun-
ca mais dormir.

Secretário de Transparência da Câmara dos 
Deputados; Presidente da Frente Parlamentar de 
Combate à Corrupção.

Roberto de Lucena – 
Pastor e Deputado 
Federal pelo Podemos/SP
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IGREJA PERSEGUIDA

O Evangelho já foi pregado 

EM TODO O MUNDO?

M ateus 24 (mesmo conteúdo de Marcos 13, Lucas 
21) apresenta um texto que conhecemos como 
Sermão Profético. Jesus estava assentado no 

monte das Oliveiras, quando seus discípulos lhe pergun-
taram sobre o fim dos tempos. E esse foi o último discur-
so do Mestre, pois ele estava vivendo a sua última sema-
na aqui na terra. E a resposta Dele aos discípulos foi bem 
ampla, descrevendo os sinais que precederiam esse fim. 

Por Cris Beloni

E este evangelho do Reino será 
pregado em todo o mundo como 
testemunho a todas as nações, 
e então virá o fim.

Mateus 24.14

Vamos ao contexto:

Veja aqui alguns:
•  Muitos vão enganar as pessoas, dizendo ser Jesus Cristo;
•  Haverá falsos profetas e falsos mestres;
•  Grandes sinais e maravilhas serão feitos para enganar 
as pessoas;
•  Ouviremos falar de guerras, rumores de guerras e re-
beliões;
•  Nação vai lutar contra outra nação e reino contra reino;
•  Haverá fomes, terremotos e pestes em vários lugares;
•  Intensa perseguição aos cristãos;
•  Ódio e traição até mesmo entre familiares;
•  Aumento da maldade e frieza espiritual (apostasia);
•  Acontecimentos terríveis e grandes sinais vindos do céu;
•  O sacrilégio terrível (como descreveu o profeta Daniel);
•  E a grande tribulação.

Primeiro vamos entender que o “tempo do fim” vai ocu-
par um período da história e isso pode levar alguns anos 
para acontecer. Vamos analisar apenas um dos sinais que 
vai anunciar esse tempo, que é a pregação do Evangelho 
em todo o mundo. 



www.exibirgospel.com.br          Julho | 2020

31

>

>

A Bíblia tem alguns textos que afirmam que essa 
evangelização já aconteceu no passado. No primei-
ro século, o apóstolo Paulo disse que o Evangelho 
havia sido pregado em todo o mundo.

Veja também o que Paulo disse 
em sua carta aos colossenses: 

Mundo evangelizado  
no século I

Luiz Sayão

MUNDO (DO GREGO OIKOUMENE) – significa “área 
habitada da terra”. 

Não vamos numerar quantos países, povos ou etnias 
foram ou não alcançados pelo Evangelho, mas vamos 
analisar pelo número de idiomas em uso, que são 7.351 
(de acordo com informações atuais da Sociedade Bíbli-
ca Brasileira).

O professor Luiz Sayão observa que, em nosso século, 
pela primeira vez, o Evangelho “pode” alcançar toda essa 
terra habitada, mas ainda não alcançou. Sabemos que há 
um grande esforço missionário da igreja de Cristo para 
que isso aconteça, mas nem todas as etnias já foram evan-
gelizadas, e é por isso o fim ainda não veio. 

A fé vem por ouvir a mensagem, 
e a mensagem é ouvida mediante a 
palavra de Cristo. Mas eu pergunto: 
Eles não a ouviram? Claro que sim: 
A sua voz ressoou por toda a terra, 
e as suas palavras, 
até os confins do mundo.
Romanos 10.17-18

Por todo o mundo este evangelho 
vai frutificando e crescendo, 
como também ocorre entre vocês, 
desde o dia em que o ouviram 
e entenderam a graça de Deus 
em toda a sua verdade.
Colossenses 1.6

Sabemos que após o dilúvio, havia apenas 8 pessoas 
em todo o Planeta Terra.

Estima-se que nos primeiros 1.400 anos, a população 
era de 50 milhões.

No ano 1.000 a.C. (tempos de Davi), havia 150 milhões.
E, no século 1 (tempos de Cristo), havia 300 milhões.

Nunca saberemos ao certo. Mas é verdade que muita 
gente gostaria de saber quantos seres humanos Deus já 
criou até o dia de hoje. Mas não há registros demográfi-
cos disponíveis para isso. O que temos são apenas espe-
culações e não dados científicos. De qualquer forma, se-
gue o número: 108 bilhões de pessoas. Essa informação 
vem de uma instituição que realiza pesquisas e análises 
financiadas por fundações privadas e agências governa-
mentais. Isso quer dizer que, nesse momento, o número 
de pessoas vivas pode equivaler a apenas 7% de toda a 
população que já viveu nesse mundo. Mas isso é só uma 
especulação.

ALGUMAS ESPECULAÇÕES 
DEMOGRÁFICAS

>

QUANTAS PESSOAS JÁ 
VIVERAM NESSA TERRA?

>

Antes de tudo, sou grato a meu 
Deus, mediante Jesus Cristo, 
por todos vocês, porque em todo 
o mundo está sendo anunciada 
a fé que vocês têm.
Romanos 1.8
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SOBRE A PROFECIA>

Já vimos através desse estudo que há profecias que 
são temporais e futuras ao mesmo tempo. Além disso, já 
abordamos sobre a forma como uma profecia se cumpre 

– muitas vezes ela vem acontecendo ao longo do tempo 
até o seu cumprimento total, ou seja, até alcançar o seu 
ápice, o seu ponto máximo ou a sua plenitude. Lembre-

-se das guerras, das mortes por pragas e pestes, fomes e 
terremotos, tudo isso vem acontecendo, mas ainda não 
no nível do “tempo do fim”.  

Agora vamos tratar especificamente sobre a pregação 
do Evangelho em todo o mundo. Se por um lado, essa pro-
fecia teve o seu cumprimento já no século I, de lá pra cá, 
ela nunca mais aconteceu de forma plena. E o principal 
motivo é a perseguição aos cristãos que vem se tornando 
cada vez mais intensa, principalmente no mundo oriental.

AVANÇO DA 
PREGAÇÃO DO EVANGELHO

>

Mesmo assim, o Evangelho está sendo pregado em todo 
o mundo, faltando pouco para que a profecia se cumpra. 
Vamos acompanhar alguns números:

No mundo atual temos 7,7 bilhões de pessoas
O número total de idiomas é de 7.351
Essas são informações de 2020

OS DADOS QUE VEREMOS 
AGORA SÃO DE 2019:

5,6 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia completa 
(694 idiomas)

805 milhões têm acesso ao Novo Testamento (1.557 
idiomas)

411 milhões têm acesso a algumas partes da Bíblia 
(1.129 idiomas)

Inclui-se aqui o trabalho de evangelização realizado 
para comunidades surdas e deficientes visuais.

>

AGORA VAMOS AO RESULTADO>

De acordo com essas informações, atualmente, temos 
um total de 6,8 bilhões de pessoas no mundo que já tive-
ram acesso à Bíblia (em 3.380 idiomas). Isso equivale a 89% 
da população mundial. Quer dizer que 11% (menos de 1 
bilhão) ainda não têm nenhum acesso à Bíblia. E o desafio 
é grande, porque esses 11% representam 3.971 idiomas. 

Lembrando que não é necessário que a Bíblia seja tra-
duzida para todos eles, isso porque muitos povos falam 
mais do que um idioma. Significa que essas pessoas po-
dem ter acesso ao Evangelho em outra língua.

Fonte: https://www.unitedbiblesocieties.org/key-facts-bible-access/

COMO O 
EVANGELHO É PREGADO?

>

A evangelização não é feita somente 
de forma presencial, através de missio-
nários, mas através de rádios, TV’s, inter-
net e os mais diversos recursos tecnoló-
gicos. Através de redes sociais, podcasts, 
bíblia on line, micro cartões de memó-
ria, celular ou até uma página da Bíblia, 
que passa de bolso em bolso, clandesti-
namente, em locais onde o cristianismo 
é considerado um crime.

NO MUNDO>

No mundo todo, fica ainda mais complicado estabele-
cer números confiáveis. O que sabemos é que “este evan-
gelho do Reino está sendo pregado em todo o mundo como 
testemunho a todas as nações”, e então, no tempo certo, 
virá o fim. Ore por aqueles que se empenham nessa mis-
são da traduzir a Bíblia para vários idiomas, e entregam 
suas vidas por esse propósito. Busque informações sobre 
esses projetos, envolva-se mais amplamente com a obra 
de Deus e, se possível, ajude financeiramente se você ti-
ver condições. O que não podemos é viver como se esti-
véssemos desconectados do corpo de Cristo. Essa missão 
não é exclusiva de algumas pessoas. Essa missão é nossa! 

IGREJA PERSEGUIDA
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Com o avanço tecnológico, o Evangelho 
pode alcançar a terra toda a qualquer 
momento. Os quase 4 mil povos que 
ainda não possuem uma Bíblia 
podem estar concentrados em 
poucos países. Veja os sete países 
que possuem o maior número 
de idiomas e dialetos.

Var iedade Linguíst ica

820
Papua Nova Guiné

 707
Indonés ia

300
China

526
Nigér ia

289
Méx ico

454
Índia

422
Estados Unidos

Fatos importantes sobre o acesso à Bíblia
https://www.unitedbiblesocieties.org/key-facts-bible-access/

Quantas pessoas já existiram desde o surgimento do homem? 
(Population Reference Bureau – PRB)
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/voce-sabia/quantas-pes-
soas-ja-existiram-desde-o-surgimento-do-homem,a008aaccde6da310
VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html

Estatísticas da Tradução da Bíblia – 2019 (Wycliffe)
https://www.wycliffe.net/pt-br/recursos/estatisticas-da-traducao-da-

-biblia-2019/

A sangrenta história das traduções da Bíblia
https://www.bbc.com/portuguese/geral-48403194

REFERÊNCIAS:

Var iedade Linguíst ica
Só nessas sete nações, há mais de 3.500 idiomas.

Os 10 idiomas mais 
falados do mundo

SITUAÇÃO NO BRASIL>

No Brasil, por exemplo, estima-se que haja cerca de 
180 idiomas diferentes entre os povos indígenas. Não há 
como saber exatamente quantos desses povos ainda não 
possuem as Escrituras, porque para cada grupo específi-
co existe um trabalho em andamento. De acordo com as 
últimas notícias, faltam mais ou menos 70. 

É um trabalho árduo de uma grande equipe. Oitenta 
tradutores de sete países diferentes, várias organizações 
missionárias envolvidas, e ainda assim, o tempo investido 
é imenso. Para se ter uma ideia, o tempo investido para 
traduzir só o Novo Testamento pode levar 10 a 50 anos, 
dependendo da complexidade da língua.

Punjabi (Índia e Paquistão) 100 milhões

Japonês 130 milhões

Russo 170 milhões

Bengali 170 milhões

Árabe 250 milhões

Português 280 milhões

Inglês 360 milhões | 500 milhões 
usam o inglês como segunda língua) Hindi, norte da Índia

Espanhol 400 milhões

Mandarim, idioma oficial da China  
1,2 bilhões de falantes
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ATUALIDADE

O relógio do Apocalipse se 
aproxima da meia-noite

Cientistas atômicos alertam:

Por Cris Beloni

“Faltam apenas 100 segundos para o fim do mundo”.

Essa atualização do Relógio do Apocalipse tem cha-
mado atenção de cientistas, políticos e cristãos. Os últi-
mos acontecimentos têm gerado um clima de instabilida-
de no mundo todo.

O Relógio do Apocalipse ou “Relógio do Juízo Final” 
foi criado em 1947 pelo comitê de diretores do Boletim 
de Cientistas Atômicos, da Universidade de Chicago, 
Estados Unidos. O dispositivo representa o perigo que 
a humanidade enfrenta através de um relógio simbóli-
co, que tem seu ponteiro aproximado para a chegada da 

meia-noite, onde “meia-noite” significa a “destruição por 
uma guerra nuclear”, por exemplo. Essa atualização é fei-
ta periodicamente. 

Em sua inauguração, o relógio foi regulado em sete mi-
nutos para a meia noite, durante a Guerra Fria, e tem sido 
posteriormente avançado ou retrocedido, dependendo dos 
acontecimentos globais e dos relacionamentos entre as 
nações e seus governantes. Em 1953, o ponteiro avançou 
[2 minutos para meia-noite] quando os Estados Unidos e 
a União Soviética testaram dispositivos termonucleares.
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ATUALIZAÇÕES DO RELÓGIO>

No ano passado, os cientistas ajustaram o tempo 
para 23h58, indicando que estávamos a 2 minutos 
do fim. Em 23 de janeiro de 2020, chegou a 1 minuto 
e 40 segundos para a meia-noite, e esse foi o marco 
mais próximo desde a criação do relógio, apontando 
que a humanidade está em perigo. 

“Estamos jogando roleta russa com a humanidade”, 
afirmou Jerry Brown, ex-governador da Califórnia e 
diretor-executivo do Boletim. O diagnóstico dos espe-
cialistas, dos quais 13 são vencedores do prêmio No-
bel, começa falando de duas ameaças principais, a mu-
dança global e as armas atômicas. 

“Foram agravadas no ano passado pelo uso crescen-
te da guerra de informação para minar a democracia 
em todo o mundo, aumentando o risco destas e outras 
ameaças e colocando o futuro da civilização em um pe-
rigo extraordinário”, disse. 

“Estamos jogando roleta russa com a humanidade”, 
disse Jerry Brown, ex-governador da Califórnia

O relógio se 
aproxima da 
meia-noite
2012 23h55  (5 min para a meia-noite)
2015 23h57  (3 min para a meia-noite)
2017 23h57m30s (2 min e 30 seg para a meia-noite)
2018 23h58   (2 min para a meia-noite)
2019 23h58  (2 min para a meia-noite)
2020 23h58m20s (1 min e 40 seg para a meia-noite)

2012 – Piora na situação mundial devido aos perigos de 
proliferação nuclear e mudança climática.

2015 – Os líderes globais falharam em agir na 
velocidade ou escala requerida para proteger os 
cidadãos de uma potencial catástrofe, seja pelo 
aquecimento global ou na luta contra a corrida 
armamentista nuclear. 

2017 – Aumento do nacionalismo, comentários do 
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre 
as armas nucleares, a ameaça de uma renovada corrida 
armamentista entre os EUA e a Rússia e a descrença 
no consenso científico sobre a mudança climática pela 
Administração Trump. Este é o primeiro uso de uma 
fração no tempo.

2018 – Significativos avanços na tecnologia de armas 
nucleares norte-coreana, ações provocativas trocadas 
entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Até então, a 
última vez que o relógio esteve tão perto da meia noite 
foi em 1953.

2019 – Os líderes mundiais não reconheceram ou 
realizaram esforços para que a situação climática global 
tenha melhorado.

2020 – O fracasso dos líderes mundiais em lidar com 
ameaças cada vez mais prováveis   de guerra nuclear, 
como o fim do Tratado de Forças Nucleares de Alcance 
Intermediário (INF) entre os Estados Unidos e a Rússia, 
bem como o aumento das tensões entre os EUA e o Irã, 
fracasso contínuo no combate às mudanças climáticas e 
a pandemia de coronavírus (Covid-19). Esta é a posição 
mais próxima do relógio à meia-noite, excedendo a de 
1953 e 2018.
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O relógio marca a situação do mundo
Durante uma série especial do programa 

Evidências [Evidências do Fim], apresentado pelo 
arqueólogo Rodrigo Silva, recentemente, o Relógio 
do Apocalipse foi um dos temas abordados. “O 
que me chama atenção é que até há pouco tempo, 
qualquer menção de ‘fim do mundo’ ou ‘juízo final’ 
era uma temática de cunho religioso. Hoje, vemos 
cientistas, muitos deles até agnósticos, céticos ou 
ateus, enfatizando a possibilidade do fim do mundo 
acontecer”, sublinhou o apresentador. 

Os últimos acontecimentos têm gerado um clima de 
instabilidade no mundo todo. “Hoje, temos uma média 

“Até há pouco tempo, qualquer menção de ‘fim do mundo’ era uma temática de cunho religioso.” (Rodrigo Silva)

de 322 milhões de pessoas sofrendo de depressão, 264 
milhões com transtornos de ansiedade e 788 mil pes-
soas morrem por suicídio, anualmente”, lembrou Ro-
drigo. Ele enfatiza que o conhecimento não está tra-
zendo a cura para a humanidade. 

Mesmo com tanta ciência e tecnologia acumulados 
nesta geração que se acha mais desenvolvida que as an-
teriores, a verdade é que o ser humano nunca enfren-
tou uma crise intelectual e até espiritual como essa do 
século XXI. A humanidade adoeceu e não se deu con-
ta. “Apesar de tanto saber e de tanto conhecimento, as 
pessoas estão cada vez mais depressivas, ansiosas, em 
busca do suicídio e outras coisas do gênero”, lamentou. 

MUDANÇAS DE PADRÕES DE AUTORIDADE>

Antes as pessoas acreditavam em Deus, atualmen-
te elas acreditam em qualquer coisa que lhe dizem. Ro-
drigo explica que muitos transferem a autoridade que 
antes era atribuída ao Criador, para seres humanos e 
instituições. Muitos estão substituindo a autorida-
de da religião, por exemplo, pela autoridade da OMS 
(Organização Mundial da Saúde), principalmente em 
tempos de pandemia. 

“Você percebeu como mudamos o padrão das nossas 
autoridades? Se antes citavam o apóstolo Paulo, agora 
citam um filósofo. Mas toda essa cultura mundial não 
está nos livrando dos problemas existenciais”, destacou. 

ATUALIDADE
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No Café com Jornal da Band, em janeiro, o jornalis-
ta Felipe Kieling também fez alguns comentários so-
bre o Relógio do Apocalipse. Ele disse que o Brasil é 
apontado como um dos responsáveis pelo giro do re-
lógio, através das queimadas da Amazônia. Segundo 
Kieling, essa acusação veio dos cientistas.

“O Brasil que desmantelou as políticas que protegiam 
a floresta tropical da Amazônia deu um grande passo 
atrás”, escreveram. O documento também diz que o 
governo brasileiro está contribuindo com o aumen-

to das emissões de CO2. “Outros fatores são o fim do 
acordo nuclear com o Irã, mudanças climáticas, guer-
ra de informação, o avanço de tecnologias e a prolife-
ração de notícias falsas que podem interferir nas demo-
cracias, militarização do espaço e o desenvolvimento de 
armas supersônicas”, conclui o jornalista. 

Segundo o jornalista Felipe Kieling, as mudanças climáticas também colaboram para o giro do Relógio do Apocalipse

Brasil também fez o relógio girar mais rápido

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio_do_Ju%C3%ADzo_Final
https://www.youtube.com/watch?v=TBFDj82ClFA

REFERÊNCIAS:
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O que quer dizer 
fim dos tempos?

Veja o que Isaías escreveu a esse respeito:

Feliz aquele que lê as palavras desta 
profecia e felizes aqueles que ouvem 
e guardam o que nela está escrito, 
porque o tempo está próximo.

 Apocalipse 1.3

Desde o início faço 
conhecido o fim... 
Isaías 46.10

Q
ue grande privilégio os discípulos tiveram por 
questionarem a Jesus diretamente, porque no 
Antigo Testamento muitos profetas escreveram 

sobre o fim dos tempos, se referindo ao Messias que eles 
nem conheciam ainda. 

Por Cris Beloni

Eu estarei sempre com vocês, 
até o fim dos tempos.
Mateus 28.20

Tendo Jesus se assentado no 
monte das Oliveiras, os discípulos 
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

Daniel disse que “o fim só virá 
no tempo determinado
Daniel 11.27

APOCALIPSE
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O que entendemos por esses termos: fim dos tem-
pos, tempo do fim ou últimos dias? E o que entendemos 
por “tempo”?

Tempo – é a duração relativa dos acontecimentos. É o 
que determina os períodos e as épocas. As unidades de 
medida do tempo são: horas, dias, semanas, meses, anos, 
décadas, séculos, milênios, etc. Presente, passado e futuro. 

Na Bíblia, os tempos são cíclicos. Podemos também 
usar as seguintes palavras: fases ou eras. A duração de 
cada ciclo é que determina o começo e o fim de todas as 
coisas. Por exemplo: 

“Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada pro-
pósito debaixo do céu: tempo de nascer e tempo de mor-
rer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plan-
tou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar 
e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tem-
po de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pe-
dras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de 
se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de 
guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de 
costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar 
e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz.” 
(Eclesiastes 3.1-8)

Esse texto é muito esclarecedor. Na natureza, pode-
mos observar os tempos determinados. A mãe aguarda 
o período de nove meses de gravidez para dar à luz um 
filho.  Existe um tempo para a primavera, o verão, o ou-
tono e o inverno. Um tempo de flores, de frutos, de frio 
e folhas caindo das árvores e depois um tempo de calor. 

A lua tem as suas fases e, no mar, há tempo para a maré 
alta e a maré baixa. Os pescadores observam esse tempo 
e eles sabem quais as melhores épocas para pescar deter-
minados peixes. Perceba que para todos os tempos exis-
tem sinais. Certa vez, Jesus disse à multidão: 

“Quando vocês veem uma nuvem se levantando no oci-
dente, logo dizem: Vai chover, e assim acontece. E quando 
sopra o vento sul, vocês dizem: Vai fazer calor, e assim ocor-
re. Hipócritas! Vocês sabem interpretar o aspecto da terra 
e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente?” 
(Lucas 12.54-56)

Naquela época, quando Jesus disse isso, ainda não exis-
tia a Bíblia com todos os seus livros. Hoje, podemos ler to-
das essas histórias e a identificação dos tempos se tornou 
muito mais fácil. Então, qual é o nosso tempo? Biblicamen-
te, onde nos situamos? No começo, no meio ou no fim da 
história? Pense bem, examine as Escrituras e responda. 

Sabemos que há muitas profecias para o tempo do fim:
“Eu determino o tempo em que julgarei com justiça.” 

(Salmos 75.2)

“Vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da 
ira, pois a visão se refere ao tempo do fim.” 
(Daniel 8.19)

O que quer dizer 
fim dos tempos?
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“Fiquem atentos! Vigiem! Vocês não sabem quando virá 
esse tempo.” 
(Marcos 13.33)

O fim dos tempos determina o fim da história bíblica, 
que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Quan-
do todas as profecias se cumprirem, Deus julgará as na-
ções e os povos, e derramará a sua ira sobre os injustos. E 
separará o joio do trigo, os bodes das ovelhas. O mal será 
aniquilado e então virá um novo tempo. Quer dizer que o 
fim dos tempos anunciará outros começos.

Entenda que esse final não virá sem antes apresen-
tar os devidos sinais. De acordo com o que já vimos nes-
se estudo, a grávida sabe quando está chegando a hora 
do parto. O agricultor sabe quando está chegando o tem-
po da colheita. O construtor sabe quando a sua obra está 
prestes a ser inaugurada. O soldado sabe quando a guer-
ra está chegando ao fim. E os filhos de Deus, que são os 
filhos da luz, saberão quando Jesus estiver prestes a vol-
tar pela segunda vez. O tempo do fim será identificado.

“Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos es-
crever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o 
dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem: 

‘Paz e segurança’ então, de repente, a destruição virá sobre 
eles, como dores à mulher grávida; e de modo nenhum es-
caparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que 
esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos 
da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas.” 
(1 Tessalonicenses 5.1-5)

Nosso papel, nesse tempo, é prestar atenção aos sinais
“...fiquem atentos: Eu os avisei de tudo antecipadamente.” 

(Marcos 13.23)

Se você tem observado os sinais, deve ter chegado a 
alguma conclusão sobre o tempo presente. Se você acha 
que estamos chegando ao fim dos tempos, então lembre-

-se das palavras de Jesus: “Eu estarei sempre com vocês, 
até o fim dos tempos.” 

E se Ele está aqui, não há o que temer!

APOCALIPSE
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Então eles os entregarão para 
serem perseguidos e condenados à 
morte, e vocês serão odiados por 
todas as nações por minha causa.
Mateus 24.9

aos cristãos

Conheça a 
história da
perseguição 
Por Cris Beloni

E
ssa é mais uma profecia do fim dos tempos e ela faz 
parte do Sermão Profético de Jesus. Muitos ima-
ginam que ela “ainda vai acontecer”. Mas, na verda-

de, ela vem acontecendo desde os tempos da Igreja Pri-
mitiva. Vamos ver alguns textos:

...enfrentaram zombaria e 
açoites, outros ainda foram 
acorrentados e colocados na 
prisão, apedrejados, serrados ao 
meio, postos à prova, mortos ao 
fio da espada. Andaram errantes, 
vestidos de pele de ovelhas e de 
cabras, necessitados, afligidos e 
maltratados.
Hebreus 11.36-37

Por causa do grande número de 
convertidos e também por conta 
das curas e libertações, o sumo 
sacerdote e os saduceus ficaram 
com inveja dos seguidores de 
Cristo e “mandaram prender os 
apóstolos, colocando-os numa 
prisão pública
Atos 5.14-18

De fato, 
todos os que 
desejam viver 
piedosamente 
em Cristo 
Jesus serão 
perseguidos.

2 Timóteo 3.12

ESCATOLOGIA



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!São muitos os textos que dão detalhes sobre como os cristãos 

foram humilhados e terrivelmente perseguidos.

Bem-aventurados os perseguidos 
por causa da justiça, pois deles é 
o Reino dos céus.
Mateus 5.10

> CONHEÇA A HISTÓRIA DA PERSEGUIÇÃO
Para antever o nosso futuro, nada melhor que compreender o nosso passado. A 

história da humanidade mostra que os cristãos sempre foram perseguidos por causa 
dessa missão de pregar a Palavra. Perceba que do século I até o dia de hoje, a Igre-
ja de Cristo nunca se livrou disso, é por isso que é tão difícil e trabalhoso pregar o 
Evangelho em todo mundo. Há grandes impedimentos por parte de governos anti-
cristãos, principalmente dentro do contexto comunista e muçulmano.



> Julho | 2020          www.exibirgospel.com.br

44

>

Nos três primeiros séculos – o Império Romano perse-
guiu e oprimiu os cristãos, até o imperador Constantino 
oficializar o cristianismo, no ano 313. Durante esse perío-
do, teve o incêndio de Roma, em 64, quando Nero usou 
os cristãos de bode expiatório, culpando eles daquela tra-
gédia. Muitos foram torturados, queimados e executados.
•   SÉCULOS 4 E 5•   SÉCULOS 4 E 5 – Houve uma trégua para os cristãos 
e uma certa tolerância, pelo menos dentro das frontei-
ras da civilização. 
•   SÉCULOS 5 A 15•   SÉCULOS 5 A 15 – esse período é conhecido como Ida-
de Média – “Os mil anos da incerteza” ou “Idade das Tre-
vas”. A perseguição nessa época se deu por parte dos bár-
baros e do islamismo. No Norte da África e no Oriente 
Médio a igreja foi destruída pelos muçulmanos. Na Eu-
ropa e na Ásia, os bárbaros (que lutaram contra os roma-
nos), expulsaram dali todos os povos. Nas poucas igrejas 
sobreviventes, os cristãos eram vistos como cidadãos de 
segunda categoria.

Por outro lado, a união entre a Igreja e o Estado, tor-
nou o Evangelho inacessível aos cristãos. Foi um tem-
po de dominação política e religiosa, quando as missas 
eram rezadas em latim. A Bíblia só chegou às mãos dos 
fieis depois da Reforma Protestante, que teve como per-
sonagem principal Martinho Lutero. Durante esse pe-
ríodo, muitos foram excomungados e queimados na fo-
gueira como hereges. 

...o rei Herodes prendeu alguns 
que pertenciam à igreja, com 
a intenção de maltratá-los, e 
mandou matar à espada Tiago, 
irmão de João.

Atos 12.1-2

Estevão foi apedrejado até a 
morte. Paulo foi açoitado com 
varas, apedrejado e, como ele 
mesmo disse, foi tratado como lixo 
do mundo

1 Coríntios 4.13

> PERSEGUIÇÃO DO SÉCULO 1 AO 21

•   SÉCULOS 16 A 19•   SÉCULOS 16 A 19 – muitos desses cristãos reforma-
dos sofreram perseguição, em várias partes do mundo. Na 
maioria dos países europeus, houve tolerância no final do 
século 17 e, na Inglaterra e Holanda, isso só aconteceu 
no final do século 18. Quando veio o movimento iluminis-
ta, que separou a religião da vida cotidiana, a persegui-
ção cessou em alguns lugares, mas em outros, a perse-
guição por parte dos muçulmanos extremistas começou 
a crescer ainda mais. 

ESCATOLOGIA
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•   SÉCULO 20•   SÉCULO 20 – foi invadido pelo comunismo e o nacio-
nalismo. Uma nova doutrina ateísta chegou para tomar o 
lugar da religião. Vimos isso na China, Coreia do Norte, 
Cuba, Vietnã, entre vários outros países. 
•   SÉCULO 21•   SÉCULO 21 – esse movimento comunista está se es-
palhando pelo mundo através do marxismo cultural, que 
é uma forma bastante sutil de impor algumas ideologias. 
Isso acontece através da cultura, da educação e da co-
municação. Essa invasão já tomou conta das escolas, uni-
versidades, teatros, cinemas e até programações infantis. 
Dessa forma, o cristianismo é atacado mesmo onde existe 
liberdade religiosa. É uma nova modalidade de persegui-
ção através do domínio da mente e não do corpo.  

Mas essa é a realidade do mundo ocidental. A igreja no 
mundo oriental tem enfrentado a perseguição à moda an-
tiga mesmo, através de prisões, torturas e execuções, até 
o dia de hoje. Atualmente, a Igreja Perseguida tem cres-
cido a cada ano.

Referências
História da perseguição aos cristãos (Portas Abertas)
https://www.portasabertas.org.br/cristaos-perseguidos/historia-da-

-perseguicao

Além dos 50 países da Lista Mundial da Perseguição
https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/alem-

-dos-50-paises-da-lista-mundial-da-perseguicao

CUMPRIMENTO DA PROFECIA
Já vimos que a perseguição aos cristãos sempre exis-

tiu. Até o dia de hoje, milhões são perseguidos, maltrata-
dos e condenados à morte, como foi profetizado por Je-
sus. Mas como sinal para o fim dos tempos, essa profecia 
se cumprirá em sua totalidade quando os cristãos forem 

“odiados por todas as nações”, como afirma Mateus 24.9.
De acordo com a ONU (Organização das Nações Uni-

das), oficialmente há 193 países no mundo. Segundo a 
Portas Abertas, além do ranking dos 50 países que per-
seguem os cristãos com diferentes graus de violência, 
essa situação já se estende para mais 23 países, no míni-
mo. Então, das 193 nações, em 73 delas não há liberdade 
de religião. Nas outras 120, apesar da liberdade, há vá-
rios movimentos contra o cristianismo. 

A Bíblia nos diz que essa falta de liberdade se estende-
rá por todo o mundo e, no final dos tempos, o ódio pelos 
cristãos será praticado de maneira global. Ore para que a 
igreja no Ocidente esteja preparada para enfrentar esse 
tempo. E que os cristãos que já vivem essa realidade se-
jam fortes e que permaneçam firmes na fé, até o ponto 
de morrer por Cristo, sempre que houver essa imposição. 

RISCO DE 
PERSEGUIÇÃO DIGITAL

Na medida em que o Evangelho é pregado em 
todas essas nações, se espalhando pelo mundo, a 
perseguição o acompanha e se intensifica, ganhan-
do inclusive novas modalidades. O risco da perse-
guição digital tem crescido também, através do 
extremo monitoramento e vigilância por parte de 
alguns governos. É possível observar isso na Chi-
na, por exemplo, que é um país comunista. 

Adorar a Deus e colocar Jesus Cristo acima do 
presidente e do Partido é uma afronta ao gover-
no. Pior ainda é a situação na Coreia do Norte, o 
país número 1 em perseguição aos cristãos, onde 
eles vivem totalmente isolados do mundo. Os cris-
tãos norte-coreanos vivem como prisioneiros, num 
campo de trabalhos forçados, nas piores condições 
que se pode imaginar. 

Nesse caso, nem que a mídia se importasse, ela 
poderia mostrar essa realidade, porque a Coreia 
do Norte é o país mais fechado do mundo. Muitos 
jornalistas que ousaram dizer a verdade foram exe-
cutados como criminosos.  

IGREJA CADA VEZ MAIS PERSEGUIDA
Mas isso não é tema das manchetes internacionais. O 

mundo secular não se importa com esse tipo de notícia. 
Enquanto isso, a ideologia islâmica extremista, ultrana-
cionalista, comunismo, paranoia ditatorial e outros sis-
temas estão massacrando os cristãos ao redor do mundo. 
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V
ocê já parou para pensar em que tempo vivemos? 
Muitos ainda questionam se o período conheci-
do como “princípio das dores” já teve início ou se 

ainda devemos aguardar esse tempo chegar. Há contro-
vérsias entre os teólogos. É possível que aqueles que de-
fendem uma “perspectiva aliancista” ou “pactual” da his-
tória e das profecias (teologia reformada) respondam de 
uma forma e os que possuem uma visão mais dispensa-
cionalista respondam de outra. Vale aqui uma pausa para 
compreender melhor o termo.

O QUE SIGNIFICA 
“INÍCIO DAS DORES”? 
Segundo a Bíblia é o “prelúdio” da grande tribulação, ou 

O QUE OS GRANDES 
TERREMOTOS têm a ver 
com o início das dores?
Por Cris Beloni

Haverá fomes e terremotos 
em vários lugares. 
Tudo isso será o início das dores.
Mateus 24.7-8

seja, uma série de acontecimentos que indicariam a che-
gada do “tempo do fim”. O termo remete às dores de parto. 

“Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, 
como em dores de parto.” (Romanos 8.22)

QUE DORES SÃO ESSAS QUE A PRÓPRIA NATUREZA E 
AS PESSOAS SENTEM?

De acordo com o texto bíblico, basicamente são as guer-
ras, fomes e terremotos em vários lugares, além da intensa 
perseguição aos cristãos e a presença de falsos profetas. 

“Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconte-
çam, mas ainda não é o fim.” (Mateus 24.6)

QUANTO TEMPO ESSAS DORES VÃO DURAR? 
Desde que Jesus profetizou esses acontecimentos 

podemos verificar a presença deles no mundo, do sécu-
lo I ao XXI, ou seja, da igreja primitiva à igreja moderna. 
As guerras sempre aconteceram, bem como as fomes, os 
terremotos, a perseguição aos cristãos e até a presença 
de falsos profetas. Podemos concluir então que o “prin-
cípio das dores” teve seu ponto de partida já nos tempos 
de Cristo e dura até o dia de hoje.

Um terremoto de magnitude 7,5 desencadeou o tsunami na Indonésia, em 2004
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“O que ocorre no contexto escatológico do Novo Testa-
mento é que os últimos dias começam desde a vinda de Je-
sus e o princípio das dores está ligado, sim, ao primeiro sé-
culo”, explica o pastor e hebraísta Luiz Sayão. Segundo 
ele, muitas manifestações escatológicas especiais já fo-
ram vistas ao longo da história da igreja com um desfe-
cho apoteótico.

“É interessante observar como nos aproximamos do fim 
através de alguns fatos. Por exemplo, o aumento do núme-
ro de mortos em guerras e o aumento dos terremotos. Ou-
tro fator é o retorno do povo de Israel à sua terra. Tudo isso 
mostra que a gente se aproxima da realidade do fim, mas 
sem definição alguma de data ou hora”, esclarece. 

O QUE É UM TERREMOTO? 
A palavra “terremoto” vem do latim terra e motu e sig-

nifica “movimento da terra”, ou seja, é uma oscilação rá-
pida e violenta de sua superfície. Pode acontecer no solo 
ou no fundo do oceano. É provocado pela fricção inter-
na das partes móveis da crosta terrestre – placas tectô-
nicas. Enquanto os tremores suaves podem ocorrer em 
qualquer região do globo, os grandes terremotos geral-
mente ocorrem perto das bordas das principais placas.

 A magnitude de um terremoto ou abalo sísmico é a 
quantidade de energia liberada no hipocentro, normal-
mente medida através das escalas logarítmicas de Rich-
ter ou Magnitude de Momento (MMS). Quando a mag-
nitude atinge valores superiores a 6 graus, os efeitos dos 
terremotos podem ser destrutivos em lugares habitados. 
A mais elevada magnitude registrada foi de 9.5 graus, no 
Chile, em 1960.

SISMOLOGIA
Monitorar terremotos faz parte de uma ciência que 

é conhecida como “sismologia” e que faz parte da astro-
física. A geografia física usa essa ciência para explicar a 
dinâmica da crosta terrestre e para alertar que os aba-
los sísmicos são constantes. Especialistas explicam que 
a terra treme o tempo todo e essas vibrações são medi-
das por um equipamento chamado sismógrafo. A medi-
ção padronizada pela escala Richter indica a intensida-
de de um terremoto.

Fonte: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-12-22/fotos-mostram-recuperacao-de-areas-afetadas-pelo-tsunami-de-2004-na-indonesia.html

Imagem: https://www.noticiasaominuto.com.br/mundo/1086543/terremoto-de-magnitude-64-atinge-filipinas

“Tudo isso mostra 
que a gente se 

aproxima da 
realidade do fim, 

mas sem definição 
alguma de data 

ou hora” 
(Luiz Sayão)

O QUE É A ESCALA RICHTER?
Da mesma forma que sismógrafos são equipa-

mentos que servem para medir a oscilação das on-
das de choque provocadas por um terremoto, a es-
cala Richter é outro instrumento frequentemente 
usado por geólogos e sismólogos para avaliar a mag-
nitude de um tremor. Essa “escala” foi proposta em 
1935 por Charles Francis Richter, um sismólogo 
norte-americano que estava interessado na ativi-
dade sísmica no sul da Califórnia. 

A escala Richter tem início na magnitude 1 e não 
possui um limite, embora o maior terremoto já re-
gistrado tenha chegado a 9,5 graus. A partir de 2.1 
os tremores já podem ser sentidos pelas pessoas. 
No grau 4, casas e prédios são abalados, podendo 
apresentar rachaduras. Acima de 6, as construções 
que não possuem alvenaria adequada para supor-
tar terremotos começam a cair. E de 6 em diante 
os estragos são incalculáveis. 

Quanto maior o terremoto em escala, mais da-
nos ele causa na região. Também é importante sa-
ber que a cada grau, a coisa fica 10 vezes pior. Ou 
seja, um terremoto 6,0 na escala Richter é 10 ve-
zes mais forte – em relação à amplitude das on-
das – que um sismo que registrou 5,0 graus nes-
sa mesma escala.

 Para efeito de comparação, a bomba atômi-
ca que arrasou a cidade de Hiroshima, no Japão, 
em 1945, liberou a energia equivalente a um ter-
remoto de magnitude 6,0 escala Richter. A me-
dida, apesar de sempre aparecer nos noticiários, 
tem entrado em desuso por limitações técnicas e 
vem sendo substituída pela escala de magnitude 
de momento (MMS).
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TERREMOTOS SEMPRE EXISTIRAM?
Cientistas bíblicos afirmam que a terra passou a tre-

mer após uma catástrofe hídrica, que os cristãos acredi-
tam ser o dilúvio. Há milênios, o que existia era o pangeia 
[uma única massa sólida] que formava um único conti-
nente. Com o rompimento do pangeia vários continen-
tes foram formados. As placas tectônicas [enormes blo-
cos que sustentam esses continentes] se movimentam e, 
por vezes, se chocam, causando de pequenos tremores 
a grandes terremotos.  

ZONAS SÍSMICAS DO PLANETA TERRA
É possível saber quais as regiões do mundo mais atin-

gidas por terremotos conhecendo o posicionamento das 
placas tectônicas. Os tremores acontecem justamente 
quando elas se chocam. Na imagem abaixo, as áreas de 
risco estão destacadas em vermelho.

QUAL O PRIMEIRO 
TERREMOTO DO MUNDO?

Para os cristãos, possivelmente, o primeiro ter-
remoto só ocorreu após o dilúvio – catástrofe hí-
drica que dividiu o pangeia em vários “pedaços de 
terra”, embora não existam registros ou informa-
ções oficiais.

Fonte: https://blogs.agu.org/tremblingearth/2017/04/11/who-feels-earthquakes/

De acordo com o mapa sísmico, alguns países se des-
tacam pelo risco de terremotos mais violentos, como por 
exemplo, Japão, Indonésia, Turquia, Estados Unidos e Chile.

Imagem: http://mundogeographyaabgl.blogspot.com/2014/05/origem-dos-andes.html

TERREMOTO NO CHILE, 
1960 (9,5 GRAUS)

Valdivia, Chile – foi palco do maior terremoto já regis-
trado no mundo. Ocorreu em 22 de maio de 1960. O sis-
mo de Valdivia aconteceu no Centro-Sul do Chile, a 840 
quilômetros de Santiago, abrangendo principalmente as 
cidades de Valdivia e Concepción. Foi o mais forte já regis-
trado cientificamente na história, com magnitude de 9,57 
na Escala Richter. Seus reflexos chegaram longe. Ele pro-
vocou uma erupção no Vulcão Puyehue, situado na Cor-
dilheira dos Andes, junto à Argentina, a 2.240 metros de 
altitude. E produziu um tsunami que atingiu um grande 
número de cidades no Pacífico, incluindo Havaí e Japão. 
Segundo estudos científicos, o Chile é muito suscetível a 
terremotos pelo fato de estar na divisão das placas tec-
tônicas Nazca e Sul-Americana.

 

Imagem: https://www.vejaaquiagora.com.br/2020/05/16/as-igrejas-em-pernambuco-estao-proibidas-de-fazer-transmissao-de-cultos-segundo-o-novo-decreto/

“Jesus falou de terremotos e disse que isso aconteceria 
em vários lugares, e assim tem acontecido.” 

(Augustus Nicodemus)

OS TERREMOTOS SÃO MAIS 
FREQUENTES EM NOSSO SÉCULO?

Será que os terremotos estão aumentando em número 
e intensidade? Podemos comparar os últimos abalos sís-
micos às dores de parto? O teólogo e escritor Augustus 
Nicodemus explicou através de uma de suas pregações, 
no canal do Youtube “Defendendo o Evangelho” que mui-
tas profecias possuem duplo cumprimento ou mais. Se-
gundo ele “fomes, pestes, terremotos e perseguições são 
profecias que já se cumpriram várias vezes”. 

FENÔMENOS NATURAIS
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• SOBRE AS GUERRAS – “Jesus falou de guerras enquan-
to o mundo desfrutava da Pax Romana, que foi uma paz forçada 
pelo poderio militar da época. Quarenta anos depois as guerras 
sacudiram o Império Romano e quatro imperadores morreram 
em apenas um ano: Galba, Otão, Vitello e Vespasiano”, lembrou. 
E depois disso, as guerras nunca cessaram.

• SOBRE A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS – “Tudo se 
cumpriu exatamente como Jesus disse. A perseguição aos discí-
pulos teve início logo após o surgimento da era cristã. O livro de 
Atos ilustra como os próprios judeus perseguiram os seguidores 
de Cristo. Do imperador Nero [ano 60 d.C.] até Diocleciano [sé-
culo IV] dez grandes perseguições foram promovidas pelo Impé-
rio Romano”, citou. 

O teólogo especifica que, durante esse período, cristãos tive-
ram que se reunir em cavernas, cemitérios e tumbas para adorar 
a Deus. “Muitos foram presos, crucificados, condenados e joga-
dos aos leões. Compareceram diante de tribunais para explica-
rem sobre a sua fé. Governos comunistas e muçulmanos já elimi-
naram milhares de cristãos. Estima-se que, hoje, uma média de 
200 mil cristãos são mortos por ano. É a religião mais persegui-
da do mundo”, comentou. 

• SOBRE AS FOMES – Nicodemus lembra que o livro de 
Atos cita uma grande fome já naquela época. 

“Naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para An-
tioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que 
uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que acon-
teceu durante o reinado de Cláudio.” (Atos 11.27-28)

Durante o reinado do imperador Cláudio, várias fomes di-
ferentes ocorreram. A primeira centrada na cidade de Roma, 
depois na Judeia e Grécia. O historiador judeu Flávio Jose-
fo, descreveu a intensidade das fomes citando grande aflição 
e mortes. Depois dele, vários outros historiadores mencionam 
as colheitas ruins e a escassez de alimentos durante esse pe-
ríodo [41-54 d.C.]. 

VEJA TAMBÉM OUTROS PERÍODOS DE FOME, 
QUE A BÍBLIA CITA, ANTES DO TEMPO DE CRISTO:
“A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartu-

ra não será mais lembrado na terra.” (Gênesis 41.31)
“Na época dos juízes houve fome na terra.” (Rute 1.1)
“O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabe-

ça de jumento chegou a valer oitenta peças de prata, e uma ca-
neca de esterco de pomba, cinco peças de prata.” (2 Reis 6.25)

“Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome.” 
(Lamentações 5.10)

E até os dias de hoje, históricos de fome são cada vez mais 
frequentes. De tempos em tempos, organizações internacio-
nais divulgam crises humanitárias envolvendo a fome. Os ca-
sos envolvem populações em estado crítico de fragilidade, à 
beira da morte, que não possuem alimento suficiente para con-
sumo. Existem, atualmente, cerca de 795 milhões de indivíduos 
nessa situação. Em outras palavras: 1 de cada 9 pessoas no mun-
do está subnutrida. Desse total, a grande maioria, 780 milhões, 
se encontra geograficamente nos países em “desenvolvimento”.

• SOBRE OS TERREMOTOS – Fazem parte das calamida-
des naturais. “Jesus falou de terremotos e disse que isso aconte-
ceria em vários lugares, e assim tem acontecido. Só no século XIX 
houve mais de 700 tremores e terremotos registrados em todo o 

mundo. Desde que Jesus falou essas palavras, até o dia de hoje, 
há terremotos, calamidades, tsunamis e tantas outras catástro-
fes naturais”, citou. 

TERREMOTOS MORTAIS E DESTRUTIVOS 
EM TODO O MUNDO MAGNITUDES 

6 A 8 – NO PERÍODO DE 1900 A 2008
USGS – United States Geological Survey (Pesquisa Geológi-

ca dos Estados Unidos)
NEIC – National Earthquake Information Center (Central 

Nacional de Informações sobre Terremotos)

MAS ISSO AINDA NÃO É O FIM
“Cada geração viveu isso tudo, aguardando a vinda de Cristo, 

pensando que a vida aqui não poderia ficar pior. Sempre houve 
guerras, miséria, fomes e imoralidade. Desde o século I, já havia 
a especulação sobre a iminência da vinda do Salvador”, mencio-
nou. Mas como o teólogo relembra “apesar de tudo isso, ainda 
não é o fim”. 

“Estamos presenciando ‘as contrações’, como a mulher que está 
para dar à luz. Vivemos nesse período em que o mundo está ‘se 
contraindo’, sentindo as dores, porque o fim se aproxima e o mo-
mento está chegando. E será um período de perseguição e sofri-
mento para os cristãos, mas também de salvação e evangeliza-
ção. Ele vai voltar, Ele vem para julgar o mundo e vai estabelecer 
o Reino Dele para todo o sempre”, afirmou. 

ÚLTIMOS TERREMOTOS SOBRE A TERRA
“Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e um décimo 

da cidade ruiu. Sete mil pessoas foram mortas no terremoto; os 
sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do 
céu.” (Apocalipse 11.13)

“Houve, então, relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremo-
to. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse des-
de que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracio-
nada em três partes, e as cidades das nações se desmoronaram. 
Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho 
do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desa-
pareceram.” (Apocalipse 16.18-20)

O terremoto do capítulo 16 de Apocalipse, que é uma profe-
cia para o tempo do fim, parece superar todos os demais. Espe-
cialistas relacionam um terremoto literal a uma futura mudan-
ça dos polos do globo terrestre, como aconteceu nos tempos 
de Noé através do dilúvio. Nesse caso, continentes deixarão de 
existir e outros surgirão, mudando todo o cenário mundial. De 
acordo com essa interpretação, é uma preparação para a che-
gada do milênio e o reino de Cristo na terra.

REFERÊNCIAS - Augustus Nicodemus | Sinais do fim e o princípio das dores.
 https://www.youtube.com/watch?v=Ik-fHgihy1k
Terremoto de Valdívia: o que o mundo aprendeu com o maior tremor de terra 
já registrado. https://www.bbc.com/portuguese/geral-52773245
Fome no mundo, causas e consequências. https://www.politize.com.br/fome-

-no-mundo-causas-e-consequencias/
Os 10 terremotos mais potentes e com maior número de mortos da história 
da América Latina. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41380495
Terremoto na Indonésia: país está no Círculo de Fogo do Pacífico, área com 
maiores tremores do mundo. https://www.bbc.com/portuguese/internacio-
nal-44998575
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