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Criptomoedas
Bitcoin – a criptomoeda mais famosa do mundo poderá 

ser a moeda do governo mundial do fim dos tempos? 

Illum
inati

Quem
 são eles?
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Esta edição foi preparada com muito 
carinho, pensando em você! Não são pou-
cos os rumores de que uma “nova ordem 
mundial” está sendo preparada debaixo dos 
nossos olhos. Ninguém sabe exatamente 
quando haverá um governo único capaz de 
administrar todas as nações e povos, como 
diz a Bíblia, determinando um idioma oficial 
em todo planeta, uma só religião e uma só 
moeda, mas muitos acreditam que essa 
moeda pode ser o Bitcoin. Será?

E por falar nesse assunto, fizemos uma 
pesquisa sobre os famosos Illuminati. Será 
que existe mesmo uma teoria da conspiração 
ou todas essas histórias que encontramos 

na internet não passam de lendas?
Em “Entrevista” você vai conhecer a 

Dra. Tânia Tereza e seu esposo Otto, que 
viajam pelo Brasil e pelo mundo “libertando 
pessoas” de heranças espirituais malignas. 

Neste mês, daremos início também a uma 
“rodada” de Psicologia, onde iremos abordar 
temas ligados às doenças psicológicas do 
século, com Suelen Mangolin. 

Além disso, tem a continuação dos estudos 
bíblicos sobre Criacionismo e Apocalipse 
Investigado. Agora é só abrir a revista e 
alimentar o espírito. Boa leitura e até a 
próxima edição!

Saudações em Cristo, amado leitor!



ITAQUAQUECETUBA
PARABÉNS PELOS

Anoo

Estr. Mun. do Mandi, 1205 - Mandi
Itaquaquecetuba - SP, 08598-730

Acompanhe nas Redes Sociais
ItaquaGardenShopping ItaquaGardenShopping

Felicidade, é esse 
sentimento sentimento que toma 
conta de quem é daqui, 
vivendo bons momentos 
e construindo histórias. 
Para nós do Itaquá 
Garden Shopping é um 
grande prazer estar em 
uma das cidades que uma das cidades que 
mais crescem no estado!
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ENTREVISTA - NERIEL LOPEZ

A Expo Cristã está chegando e, para contar todas as novidades 
da 15ª Edição, entrevistamos Neriel Lopez, diretor de 
marketing e comunicação do evento. Neriel está envolvido 
com o evento desde as primeiras edições e conhece tudo sobre 
a maior plataforma de lançamentos de produtos e serviços 
para o público cristão da América Latina

De acordo com o diretor de marketing, 

além da diversificada programação de en-

tretenimento, a Expo Cristã mantém sua 

essência e vai dedicar dois dias do evento para ações 

voltadas para o mercado B2B, ajudando empresários 

e igrejas a encontrarem serviços e produtos certos 

para sua realidade. “Em meio a esse cenário, a Expo 
Cristã investe na área para oferecer ao público en-
tretenimento de qualidade e palestras que capaci-
tam e auxiliam o empreendedorismo”, conta Neriel. 

ESSA E MUITAS OUTRAS NOVIDADES VOCÊ 

ENCONTRA A SEGUIR. 

Exibir Gospel: Há quanto tempo você traba-
lha com a “Expo Cristã”?

Neriel Lopez: Minha história com a Expo Cristã 

começou em 2002, quando fui convidado para ge-

rir o departamento de comunicação. Na época, fui 

também coordenador editorial das revistas Consu-

midor Cristão. Retornei para essa nova gestão, da 

Rede do Bem, em 2018, e este ano assumi a Ges-

tão de Comunicação e Marketing.

Exibir Gospel:  Você acompanhou a evolução 
deste evento. Quais as mudanças mais signifi-
cativas que você pode destacar entre a primei-
ra e a 15ª edição?

>

As novidades da 
15ª EDIÇÃO DA EXPO CRISTÃ

O visitante terá a melhor 
programação para toda 
a família. Será inesquecível e, 
acima de tudo, 
Deus será exaltado
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As novidades da 
15ª EDIÇÃO DA EXPO CRISTÃ

Neriel Lopez: As mudanças são mui-

tas, assim como o próprio mercado. Es-

tamos vivendo um novo momento e a 

Expo Cristã tem procurado acompa-

nhar as tendências e as novas deman-

das. Penso que ao longo desses quase 

20 anos, o mercado passou por alguns 

ciclos. No início, tudo começou com as 

editoras. Depois, houve o crescimen-

to das gravadoras, logo veio a ascen-

são do setor de gifts e equipamentos 

para igrejas. Agora, estamos vivendo 

a era da inteligência artificial e da tec-

nologia. Em meio a esse cenário, a Expo 

Cristã investe na área para oferecer ao 

público entretenimento de qualidade 

e palestras que capacitam e auxiliam o 

empreendedorismo. A Igreja brasilei-

ra passa por um momento único, onde 

quase 50% da população é evangélica 

e isso torna a Expo Cristã um evento 

essencial para unir e consolidar esse 

crescimento. 

Exibir Gospel: O que os visitantes 

vão encontrar no Centro de Exposi-
ções Anhembi? Quais serão as novi-
dades desta edição?

Neriel Lopez: As novidades, como 

sempre, são muitas. Esse ano, o palco 

do Bem Festival será dentro do pavilhão, 

facilitando o acesso e também promo-

vendo uma maior circulação na área de 

exposição. O Experience estará de vol-

ta com o Mar Vermelho e as Pragas do 

Egito. Também como novidade esse ano, 

teremos palestras e workshops. Even-

tos como Congresso Mulheres de In-

fluência, Conferência para jovens Tur-

ning Point, Encontro de Youtubers, entre 

outros. O Teatro do Bem será também 

uma nova atração, trazendo programa-

ção para crianças, peças teatrais, shows 

de stand up, orquestras e muito mais. 

Exibir Gospel: Qual é a expecta-
tiva de público para os quatro dias 
do evento?

 Neriel Lopez: A expectativa de pú-

blico que estamos trabalhando é de 

mais de 300 mil pessoas. Na Cerimônia 

de Abertura estamos esperando mais 

de 15 mil pastores e líderes. Além dis-

so, teremos ampla cobertura de mídia 

e a presença de lojistas de diversas re-

giões do Brasil. 

Exibir Gospel: O que o público pode 
esperar do Bem Festival?

Neriel Lopez:  O Bem Festival é um 

evento consolidado. Este ano teremos 

grandes nomes como Fernandinho, Pris-

cilla Alcântara, Gabriela Rocha, Aline 

Barros, Fernanda Brum, Damares, Ju-

liano Son, entre outros.

Exibir Gospel: Além do entrete-
nimento, a Expo Cristã é um evento 
para realizar negócios. Terá um espa-
ço específico para isso? Como será?

Neriel Lopez:  Essa é a essência da 

Expo Cristã. Esse ano teremos pales-

tras voltadas para o empreendedoris-

mo, com o apoio do Sebrae. Temos gran-

des empresas e marcas que oferecem 

produtos e serviços para cristãos e es-
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tarão presentes no evento. A ideia é que os dois primeiros 

dias sejam focados em negócios.

Exibir Gospel: A Expo Cristã irá recolher alimentos 
não perecíveis para a Santa Casa de Mogi das Cruzes. 
Qual é a importância de ações como esta? Como o pú-
blico poderá ajudar?

Neriel Lopez:  A base do cristianismo é o amor ao pró-

ximo. Não podemos fazer um evento cristão sem honrar a 

Palavra de Deus. A ideia é incentivar os visitantes a doa-

rem um quilo de alimento não-perecível, que será destina-

do à Santa Casa de Mogi das Cruzes. O nome da campa-

nha é Quilo Solidário. Creio que é um gesto pequeno, mas 

que representa muito para quem recebe.

Exibir Gospel: E quanto às diversas organizações mis-
sionárias e do terceiro setor que foram convidadas a 
participar da Expo Cristã? Como será essa participação?

Neriel Lopez: Essa pergunta é muito pertinente. Esta-

mos resgatando o Terceiro Setor na Expo Cristã deste ano. 

Esse trabalho era realizado nas antigas edições do even-

to, e vimos a necessidade e a oportunidade de valorizar e 

unir forças para engrandecimento do Reino de Deus. Te-

remos diversas agências missionárias que têm se dedica-

do a pregar o evangelho em nosso país e fazer o trabalho 

social. Além de um estande, onde poderão levar aos visi-

tantes uma pequena amostra de seu ministério, disponi-

bilizamos um auditório, onde realizaremos um Encontro 

de Agências Missionárias, sempre no período da manhã. 

Também teremos um treinamento missionário na quin-

ta e sexta-feira, com direito a certificado, ministrado pela 

Rede de Missões.

Exibir Gospel: Este ano, a entrada é gratuita. O que o 
visitante deve fazer para garantir seu ingresso no evento? 

Neriel Lopez: É necessário fazer o credenciamento no site 

www.expocrista.com.br. No dia, é só levar o comprovante no 

celular ou impresso. Queremos facilitar ao máximo a entrada 

para não gerar filas. O melhor é já fazer o credenciamento. Re-

forçando que o credenciamento é válido para todos os dias do 

evento e para os eventos paralelos, que serão abertos e sujei-

tos à lotação dos auditórios.
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Exibir Gospel: Deixe uma mensagem para quem preten-
de ir à 15ª Expo Cristã

Neriel Lopez:  Com certeza, depois de acompanhar todas 

as edições desse evento, que é o maior da América Latina, pos-

so dizer que o visitante terá a melhor programação para toda 

a família. Será inesquecível e, acima de tudo, Deus será exal-

tado sempre. Temos a consciência de que a Expo Cristã é um 

evento que promove a comunhão, sem placa de igreja. Venha 

e traga sua família. Estamos fazendo tudo isso para vocês, para 

poder oferecer entretenimento de qualidade. Contamos 

com as orações de todos. 

Gostaria de encerrar com o texto bíblico que se encon-

tra em Atos 2.44: “Os que criam mantinham-se unidos e 

tinham tudo em comum”. Assim como nos primórdios da 

Igreja, o propósito da Expo Cristã é se tornar um lugar de 

união e comunhão, onde todos se encontram - juntos por 

um propósito. Vamos juntos fazer deste evento uma gran-

de festa do povo de Deus. Nos vemos em outubro.
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O
s PMs de Cristo vão receber em São Paulo militares 
cristãos de todo o Brasil, entre os dias 24 e 27 de outubro, 
para o maior Congresso de Militares Cristãos do País. 

O evento ocorrerá em Atibaia, no Tauá Hotel & Convention, um 
moderno centro de convenções, com estrutura de resort, padrão 
4 estrelas.

Será a XIX edição do Congresso Nacional da União de Mili-
tares Cristãos Evangélicos do Brasil – UMCEB. São esperadas 
mais de mil pessoas entre profissionais das forças de segurança, 
capelães, pastores e líderes de todas as regiões do Brasil que 
compartilham da mesma fé.

Como convidados, o congresso contará com preletores nacionais 
e internacionais de renome, como o general Srilal Weerasooriya, 
do Sri Lanka, presidente da Associação Mundial de Militares 
Cristãos (AMCF); o sargento Tim Payne, ex-combatente dos 
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EUA no Afeganistão; o Cel Marcelo Viera Salles, Comandante 
Geral da PM de São Paulo; Dr Daniel Pandji, líder do movimento 
de oração que mobilizou as igrejas da Indonésia; Ruth Ruibal, 
escritora, autora do livro “Unidade no Espírito”, protagonista do 
DVD Transformações - Cidade de Cali/ Colômbia, e os pastores 
Silas Malafaia e Jonas Neves.

Com o tema “O impacto da valorização da família e do profis-
sional das forças de segurança na cultura de paz”, a programação 
contará com atividades para toda a família, inclusive lazer no local.

O presidente dos PMs de Cristo e vice-presidente da UMCEB, 
Major Joel Rocha, destaca que o evento promete ser um encon-
tro histórico: “Será uma oportunidade estratégica e institucional 
imperdível de termos reunidos militares, profissionais de segurança, 
pastores, familiares e líderes de todos Estados e regiões do Brasil 
envolvidos por uma grande onda positiva de fé, oração e esperança”.

PARA PARTICIPAR - Os interessados que desejarem participar 
devem se inscrever pelo site www.congressoumceb2019.com.
br. As condições de pagamento são super especiais, exclusivas 
para o congresso, facilitadas em até 10 vezes. Mais informações 
também podem ser obtidas pelo WhatsApp 11 9.6178-8872.
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N
os últimos cinco anos houve 
um crescimento acelerado das 
criptomoedas, em especial a 

Bitcoin – já considerada a “moeda mais 
famosa do mundo”. Para os entusiastas 
da novidade elas representam o início de 
uma nova era no mercado financeiro, para 
alguns especialistas há riscos envolvidos 
e ainda, para alguns cristãos, ela pode ser 
a “moeda única” preparada para o fim dos 
tempos. Por outro lado, os investidores, 
entre eles muitos pastores, acreditam que 
o dinheiro em espécie esteja chegando 
ao seu fim, por isso decidiram mergulhar 
nessa nova modalidade de investimento. 

ECONOMIA

> ENTENDA OS TERMOS

A moeda global do futuro?

CRIPTO + MOEDA. Cripto é uma palavra 
que vem do grego kryptós e significa 

“secreto” ou “oculto”. 
Moeda é o meio pelo qual são efetuadas 
transações monetárias. Criptografar 
é uma forma de proteger ou tornar 
algo inacessível a outros. Por exemplo: 
a criptografia (escrita oculta) é um 
mecanismo de segurança e privacidade 
que torna determinados textos 
acessíveis somente a quem possui os 
códigos de “tradução” da mensagem. 
Atualmente, sistemas de criptografia são 
utilizados por usuários de aplicativos 
e softwares de troca de 
mensagens instantâneas, 
como o Whatsapp.

No caso da 
criptomoeda é a 
nomenclatura 
usada para definir 
a moeda digital, ou 
seja, o dinheiro que 
é criptografado para 
garantir segurança e 
proteção. 

O criptodinheiro só existe no mundo 
virtual e por não estar atrelado a 
nenhum sistema bancário, não exige 
o pagamento de taxas ou impostos. 
Especialistas garantem que a criptografia 
utilizada nesse tipo de moeda é feita 
através de códigos extremamente 
difíceis, logo impede a ação de hackers e 
outros criminosos que atuam online.

> SOBRE O BITCOIN
Depois da crise financeira de 2008, 
iniciada nos Estados Unidos e 
que abalou o sistema financeiro 
internacional, especialistas 
questionaram a segurança nos 
processos realizados nesse mercado. 
Rafael Bumbeers, que é economista 
e professor universitário, explica que 

“Satoshi Nakamoto” emitiu, na ocasião, as 
primeiras Bitcoins buscando a solução 

para “uma bolha que estourou”, 
explicou.

Sobre Satoshi Nakamoto 
“há quem diga que é um 

grupo, há quem diga que é 
uma única pessoa”, disse o 

economista. Sua identidade 
permanece desconhecida 

e pode até mesmo ser um 
pseudônimo. Isso tem sido objeto 

de muita especulação. Seja como for, a 
moeda virtual criada sob este nome, é 
gerada por sistemas computacionais de 
forma descentralizada e criptografada, 
o que garante a segurança dos 
dados. “É uma forma de transacionar 
sem a necessidade de auditoria, 
acompanhamento ou regulação 
específica”, esclareceu Bumbeers.

Cris Beloni
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Bit+Coin. A palavrinha inglesa 
“bit” é a sigla para Binary Digit, 
que em português significa Dígito 
Binário, ou seja, a menor unidade 
de informação que pode ser 
armazenada ou transmitida. 
Um bit pode assumir somente dois 
valores, como 0 ou 1. A tradução 
de “coin” para o português é moeda.

Rafael Bumbeers, 
economista
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O processo de criação de um Bitcoin é chamado de “mineração”. Segundo 
Andressa Neves, do Portal de Notícias Canaltech, em 2009 qualquer pessoa 
que tivesse o software poderia “minerar”, mas a partir do crescimento da moeda, 
o número de “mineiros” foi reduzido, ficando a tarefa de criar Bitcoins restrita 
apenas para quem tem computadores com hardware robusto. “O sistema foi 
desenvolvido para que sejam produzidas apenas 21 milhões de unidades em 
todo o mundo”, explicou. 

Pode-se dizer que é relativamente nova e também a pioneira entre as moedas 
digitais. No Japão, é um meio de pagamento corriqueiro e, em vários países, 
muitas empresas já se adaptaram à nova tecnologia. No Brasil, no entanto, ainda 
é novidade para muitos. Especialistas alertam que, por enquanto, é mais um 

“meio de pagamento” do que uma moeda em si. Estima-se que mais de 1 milhão de 
brasileiros estejam investindo atualmente.

> COMO CONSEGUIR BITCOINS
A mineração não é a única forma de adquirir Bitcoins. “É possível comprar a 

criptomoeda em corretoras ou vendendo produtos/serviços em sua troca. Os 
Bitcoins ficam armazenados em uma carteira virtual, gerada ao usuário no 
momento de seu cadastro no sistema. Para isso, é emitido ao usuário um endereço 
com letras e números que deverá ser utilizado para a efetivação das transações”, 
esclareceu Andressa. Além disso, todas as transações efetuadas ficam armazenadas 
no “blockchain”, que funciona como um banco de dados descentralizado e que 
identifica todas as movimentações.

ECONOMIA
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Avanço das moedas digitais
Fernando Ulrich, analista-chefe da XDEX, 
uma plataforma de compra e venda de 
moedas digitais, afirmou durante uma 
entrevista ao Correio Braziliense que 
as criptomoedas fazem parte de uma 
tecnologia que impacta a instituição do 
dinheiro. “É um processo que vai levar 
décadas, e é de difícil previsão. Sabemos que 
as moedas digitais avançaram, mas ainda é 
muito cedo para dizer que estão a ponto de 
substituir o dinheiro tradicional”, avaliou. 

A criação do Bitcoin foi um experimento e também “o projeto de computação mais potente 
do planeta inteiro”, opinou o economista. Para ele, o sistema financeiro atual é antiquado para o 
mundo moderno. “Os bancos gastam muito dinheiro com infraestrutura bancária e com segurança 
para manter um sistema sem fraudes”, acrescentou. Durante uma palestra exibida pelo canal 
TEDx, no YouTube, o especialista explicou que “o Bitcoin é muito mais que uma moeda digital, é 
também um sistema de pagamento global, sem fronteiras, não depende de nenhum banco e de 
nenhum governo. Além disso, funciona através de uma rede totalmente descentralizada. É algo 
de fato revolucionário”, observou.

Por esse ponto de vista, a concorrência aos governos já foi anunciada. “É impossível parar o 
Bitcoin porque não tem quem cercear, não existe um endereço físico onde se possa enviar um 
oficial de justiça mandando encerrar as atividades. É uma rede paralela ao sistema financeiro 
tradicional e que está contra esse sistema”, resume.
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Embora a Bíblia não se utilize especificamente do termo “moeda 
mundial”, ela fornece ampla evidência para que seus leitores 
cheguem à conclusão de que ela existirá de fato sob o governo 
do Anticristo nos últimos dias. O livro de Apocalipse descreve 
algum tipo de marca satânica que será necessária para comprar 
e vender. Aquele que recusar a tal “marca” será incapaz de fazer 
qualquer tipo de negociação, até mesmo na hora de comprar 
alimentos. Isso quer dizer que a marca será necessária para a 
sobrevivência humana. 

“Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, 
livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na 
testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não 
ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número 
do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento 
calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número 
é seiscentos e sessenta e seis.” (Apocalipse 13.16-18)

O texto bíblico fala de um sistema que entrará em vigor no 

> TECNOLOGIA INCLUSIVA
“Financeiramente, o Bitcoin oferece uma tecnologia inclusiva”, 

afirmou Ulrich. Segundo ele, é estarrecedor o número de brasileiros 
“desbancarizados” internacionalmente. Ele observou também 
que quase metade das pessoas no Brasil não têm sequer acesso 
à conta bancária ou serviços financeiros básicos. “O Bitcoin tem 
uma tecnologia transformadora capaz de incluir essas pessoas 
ao sistema financeiro através de um simples telefone móvel e 
o acesso à internet. Será que não é esse tipo de tecnologia que 
estamos precisando?”, lançou a questão.

> SOB O OLHAR 
DO BANCO CENTRAL

As moedas virtuais não são emitidas, garantidas ou reguladas 
pela autoridade monetária e as empresas que as ofertam não 
são supervisionadas por órgãos competentes. Por esses motivos, 
o Banco Central (BC) faz o seu alerta: “O cidadão que decidir 
utilizar os serviços prestados por essas empresas (que ofertam as 
criptomoedas) deve estar ciente dos riscos de eventuais fraudes ou 
de outras condutas de negócio inadequadas, que podem resultar em 
perdas patrimoniais”. O posicionamento oficial do Banco Central, 
no entanto, declara somente que a moeda não é regulada por ele e 
que não há uma legislação específica disponível, mas em nenhum 
momento classifica a utilização do Bitcoin como algo ilícito.

> MERCADO DEVE 
SER PROMISSOR EM 2019

Depois de forte alta em 2017 e queda repentina em 2018, 
especialistas preveem um novo tempo para a criptomoeda. 
Bruno Peroni é diretor comercial da plataforma automatizada 
de investimento Atlas Quantum. Ele é otimista ao dizer que 

“mesmo com a grande desvalorização do ano passado, o ativo 
vem apresentando uma sequência de fundos cada vez mais altos, 
como se percebe nas mínimas de cada ano”, disse em entrevista 
à Revista IstoÉ. A empresa oferece um robô que avalia a cotação 
da criptomoeda 24 horas por dia, sete dias por semana, no mundo 
todo. Segundo especialistas no setor, a expectativa nesse cenário é 
de que investidores institucionais realizem injeções significativas 
de recursos no Bitcoin. Diante disso, a tendência é de valorização 
das criptomoedas de modo geral.

A moeda do fim 
dos tempos?



www.exibirgospel.com.br          Setembro | 2019

>

>

17

>

mundo todo. Embora haja muita especulação sobre o tema, 
ninguém sabe como a marca será inserida nas pessoas ou até 
mesmo se a citação se refere ao mundo físico ou espiritual. Fato 
é que as tecnologias disponíveis no presente século poderiam 
realizar esse intento facilmente.

Em sua matéria “A moeda mundial está apenas a um clique de 
distância?”, divulgada no site Chamada, Christopher J. Katulka 
comenta sobre uma proposição da ONU (Organização das Nações 
Unidas): “Não muito tempo depois da recessão dos Estados Unidos 
que se espalhou globalmente em 2008, a Conferência Sobre 
Comércio e Desenvolvimento da ONU propôs uma moeda mundial 
gerenciada, um ‘Global Reserve Bank’ (Banco Central Global), para 
ajudar a sair da dominação do dólar e impedir que uma moeda 
única afete negativamente a economia global. O relatório de 218 
páginas declara que uma moeda controlada internacionalmente 
ajudaria a estabilizar cada país-membro”. 

Para ele, a ideia de uma moeda global não está somente 

nas mentes dos burocratas da ONU, mas também nas mentes 
daqueles que chegaram ao ponto de não mais confiar no sistema 
bancário em geral. Citando o Bitcoin, Katulka aponta para uma 
característica que pode ser facilmente alterada no futuro. “Esse 
sistema oferece transações anônimas, no entanto, a capacidade 
de controlar a moeda digital para supervisionar compras seria 
algo simples de se implantar”, alertou. Depois citou uma frase 
do autor John Dyer: “Quando a tecnologia tiver nos distraído 
tanto a ponto de já não a examinarmos mais, ela terá a maior 
oportunidade para nos escravizar”. 

E finaliza: “Vivemos em uma cultura que mergulha de cabeça 
na tecnologia, sem jamais avaliar as consequências a longo prazo. 
E, embora a Bitcoin possa ou não ser confiável, ou ser a moeda 
única do mundo no futuro, ela revela que há uma infraestrutura, 
um desejo e um mercado para uma moeda sem dinheiro, digital 
e global. 

A pergunta é: Quem a controlará?”.
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ESTUDO BIBLÍCO

1 Segundo historiadores, a Ordem dos Illuminati foi fundada 
no dia 1º de maio de 1776, pelo jurista Adam Weishaupt 
(1748-1830), na Baviera, Alemanha.  Inicialmente, era 

conhecida como a “Ordem dos Perfeitos”, com ideais do movi-
mento cultural Iluminista. Adam adotou o codinome de “irmão 
Spartacus”, alegando ser um libertador da consciência humana, 
pois acreditava que a humanidade era escrava de dogmas e 
religiões. Para o professor universitário, existia uma iluminação 
racional, fora e acima da fé. Seu objetivo era abolir governos 
monárquicos e religiões de Estado existentes na Europa. Suas 
ideias iluministas foram abraçadas também pela maçonaria 
da época. Alguns dizem que o número de adeptos chegou a 
3 mil, entre eles Goethe e Mozart. Embora seu movimento 
tenha sobrevivido somente até 1785, depois que o príncipe 
Karl Theodor chegou ao poder e declarou que o movimento 
era ilegal, a Revolução Francesa decidiu recuperá-lo em 1789. 
Antes de morrer, o criador dos Illuminati renegou a fé católica 
e escreveu vários livros, entre eles “O sistema melhorado de 
luzes”. Há quem diga que ele foi considerado como um dos 
maiores ateístas de seu tempo.

Mais tarde, muitas obras foram escritas sobre o poder 
dos Illuminati. A historiadora inglesa Nesta Helen Webster 
(1876-1960), por exemplo, defendeu que eles orquestravam 
uma revolução comunista global. Após a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), vários autores também fizeram uma 
ligação entre os Illuminati e a criação da ONU. A questão é 
que Weishaupt virou mais uma lenda entre milhares e não 
há quem possa confirmar a veracidade de tudo o que já foi 
dito de lá pra cá.

Teoria da conspiração, Nova Ordem Mundial, maçonaria, sociedade secreta... 
Mas afinal, quem foram os Illuminati, o que pretendiam e por qual motivo ainda são 
citados até os dias de hoje? Com a internet, inúmeras lendas foram popularizadas. 
A suposta existência da “Ordem dos Illuminati” remonta a uma sociedade secreta 
de mesmo nome, criada na Alemanha, no final do século XVIII. Muitos dizem que 
essa ordem estaria integrada a poderes políticos e econômicos, com o objetivo de 
estabelecer um governo global.

da lenda dos illuminati?
O que há por trás

TEORIAS CONSPIRATÓRIAS

Cris Beloni

> Origem

Imagem: Wikipedia
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O que há por trás
> Teorias de Webster

2 
A polêmica historiadora chegou a argumentar que a 

sociedade secreta alemã era composta por ocultistas 

e que eles usaram os maçons e os jesuítas como uma 

cortina de fumaça. Em seu livro “World Revolution”, listou o 

que acreditava serem os grandes objetivos da Nova Ordem 

Mundial: abolição de todas as religiões (já que a igreja exercia 

poder sobre a esfera política), abolição da monarquia e de todos 

os governos constituídos, abolição da propriedade privada, da 

herança e do patriotismo, além da abolição da família, isto é, do 

casamento e de toda a moralidade.

A reputação da autora, no entanto, é sombria. Há artigos 

que dizem que ela acreditava ter sido uma condessa em 

uma vida anterior, que foi guilhotinada por revolucionários 

franceses. Além disso, ela defendia o fascismo (ideologia política 

ultranacionalista, autoritária e ditatorial) na Grã-Bretanha, 

apoiava a perseguição aos judeus na Alemanha nazista e 

chegou a exaltar Hitler em seus escritos. 

Webster foi uma das primeiras a inserir hipóteses sobre 

a existência perigosa dos Illuminati. Seja como for, o termo 

parece representar apenas uma inspiração do que viria 

a ser conhecido como a teoria da Nova Ordem Mundial. 

Posteriormente, muitos outros grupos de pessoas se reuniram 

com os mesmos objetivos.
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> Conspiração

3 
É muito comum ver internautas citando os 

Illuminati em fóruns de discussão na web 

sobre os problemas atuais do planeta. Muitos 

políticos ou magnatas já foram acusados de fazer 

parte da organização. É o caso de George W. Bush, 

Barack Obama, rainha Elizabeth, George Soros 

e até mesmo o papa Francisco. O motivo é muito 

simples: as pessoas associam quase tudo a uma 

“conspiração”, além de identificarem imagens e 

símbolos como pentagramas, pirâmides e o famoso 

“olho que tudo vê” que aparece, inclusive, nas 

cédulas de dólar. 

Muitos acreditam, até os dias de hoje, que 

o movimento dos Illuminati continua ativo e 

operando na clandestinidade. Essa crença fez 

que com que os Illuminati se transformassem em 

protagonistas de várias teorias conspiratórias 

que se alastraram pela internet. Nas últimas 

décadas, apareceram referências à antiga ordem 

em obras como a trilogia satírica de ficção 

científica The Illuminatus (1975), de Robert Shea 

e Robert Anton Wilson e também em Anjos e 

Demônios (2000), de Dan Brown.

> Illuminati e o grupo Bilderberg

4 
Não são apenas os internautas anônimos que associam a história dos Illuminati às questões atuais. O ativista americano Mark Dice é um teórico da conspiração e um perito conservador de direita que está ativo desde 2008. “Com certeza os Illuminati estão cercados de fantasias, mas quando se separa a realidade da ficção, acredito que há provas que demonstram que é um grupo real que continua existindo hoje em dia”, disse o escritor à BBC Mundo.

Segundo o escritor, depois da dissolução do grupo, em 1785, seus membros continuaram operando através de várias sociedades secretas interconectadas como o Grupo de Bilderberg (conferência anual privada que reúne cerca de cem líderes políticos dos EUA e Europa) ou o Conselho de Relações Exteriores (centro de estudos baseado nos Estados Unidos). “Como não é de interesse público que a cada ano cem das pessoas mais poderosas do planeta se reúnam em um hotel, 

cercados de guardas armados, para conversar sem microfones sobre como querem influir no futuro do planeta?”, questionou. Mark, que tem centenas de milhares de seguidores no Facebook e Youtube, garante que os Illuminati querem “criar um governo global de inspiração socialista” e “usam artistas de fama global para promover sua causa”. 
Outro escritor, Jesse Walker, autor do livro The United States of Paranoia (Os Estados Unidos da Paranoia, em tradução livre), afirma que a internet foi fundamental para potencializar e propagar o fenômeno dos Illuminati. “Teorias de conspiração são uma parte intrínseca da psique humana. Somos criaturas que buscam padrões para dar um sentido ao mundo que nos cerca. Se há lacunas em uma história, temos que buscar explicações”, afirmou em entrevista ao BBC News. Walker acredita que o maior problema é que muitos não têm conhecimento suficiente para diferenciar o que é real do que não é.

TEORIAS CONSPIRATÓRIAS
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Arlov 
Solutions
Somos uma empresa de Inteligência de 
Mercado que soma a ampla experiência de 
mais de 20 anos dos sócios nos segmentos 
de Tecnologia da Informação e Finanças.

Desenvolvemos um método rápido e prático, onde sua 
planilha do dia a dia pode ser transformada em informa-
ções relevantes visando o crescimento e consequente-
mente seu sucesso profissional. A empresa surgiu do de-
sejo que os sócios Vinicius e Caio tinham em juntar suas 
experiências em grandes organizações e criar soluções 
para agregar valor ao processamento de dados transfor-
mando o dia a dia das empresas e seus funcionários. 

Utilizando ferramentas mais recentes no mercado e 
o que há de mais avançado em metodologias, os dados 
que você trabalha são convertidos em valores gerados 
que podem ser usados para estratégias de várias áreas 
como por exemplo Marketing, Vendas, Produção, Admi-
nistração, etc.

Além do serviço de geração de valor aos negócios tam-
bém são oferecidos serviços de capacitação profissional 
nas ferramentas Microsoft Excel, Power BI e Tableau. 
Os treinamentos oferecidos proporcionam uma experiên-

cia completa de uso das ferramentas, gerando ao parti-
cipante uma total visão sobre o aprendizado e trazendo 
um diferencial ao curriculum.

Acreditamos que promover a capacitação pessoal 
traz qualidade de vida, crescimento e valorização pes-
soal, criando ambientes e pessoas mais felizes e satis-
feitas. O mercado de trabalho está a cada dia mais exi-
gente e novos conhecimentos são sempre indispensáveis. 
Esse pensamento é o que nos move a continuar sempre 
crescendo com nossos parceiros e sempre trazer o que 
há de mais recente.

Nossos programas de capacitação são oferecidos em 
nossa sede no bairro do Butantã na cidade de São Pau-
lo e também externamente onde fornecemos os mate-
riais necessários para um completo aproveitamento, pois 
nascemos da vontade de capacitar pessoas e negócios 
agregando conhecimento e troca de experiências trans-
formando assim carreiras e vidas.

www.arlovsolutions.com.br

97724.2205

> Grupo secreto da elite global

5 
De acordo com a Época 
Negócios, neste ano, 
o encontro sigiloso 

do grupo Bilderberg, na 
Suíça, reforçou um consenso 
em torno do capitalismo 
ocidental do livre mercado 
e seus interesses em todo o 
mundo. O grupo tem cerca de 

130 líderes políticos de elite. 
A mídia não é convidada para 
a conferência e os jornalistas 
são proibidos de entrar. 

As reuniões do grupo 
Bilderberg, como essa 

na Áustria, em 2015, são 
protegidas por forte 

esquema de segurança
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Entre os convidados americanos estão Jared 

Kushner, genro do presidente Donald Trump, 

Satya Nadella, CEO da Microsoft, Eric Schmidt, 

ex-presidente do Google, o bilionário Peter Thiel, 

fundador do PayPal, e o ex-secretário de Estado 

Henry Kissinger. Muitos críticos acreditam que esse 

círculo fechado busca minar a democracia, enquanto 

os adeptos da Teoria da Conspiração vão mais longe, 

afirmando que eles planejam até mesmo matar boa 

parte da população mundial através da criação de 

crises financeiras, entre outros meios especulados.

Por outro lado, o colunista do jornal britânico 

The Times, David Aaronovitch, diz que o medo das 

pessoas em relação ao grupo Bilderberg “é ridículo”. 

Ele argumentou: “É realmente um clube de jantar 

ocasional para os ricos e poderosos”. Os defensores do 

movimento dizem que o sigilo permite que as pessoas 

falem francamente a verdade umas às outras, sem se 

preocupar com o impacto político das falas ou como 

elas serão divulgadas pela imprensa.

Ao ser questionado sobre a intenção que o grupo 

Bilderberg tem de criar um governo mundial único, 

o professor e coautor do livro Bilderberg People, 

Andrew Kakabadse respondeu: “Em um sentido sim. 

Há um movimento muito forte para ter um governo 

mundial único nos moldes do capitalismo ocidental 

de livre mercado”. Ele explicou que o grupo tem 

um poder genuíno que supera de longe o Fórum 

Econômico Mundial, que se reúne anualmente em 

Davos, na Suíça. 

> Famílias que controlam o mundo?

6 
Não são apenas os internautas anônimos 
que associam a história dos Illuminati 
às questões atuais. O ativista americano 

Mark Dice é um teórico da conspiração e um 
perito conservador de direita que está ativo 
desde 2008. “Com certeza os Illuminati 
estão cercados de fantasias, mas quando se 
separa a realidade da ficção, acredito que há 
provas que demonstram que é um grupo real 
que continua existindo hoje em dia”, disse o 
escritor à BBC Mundo.

Segundo o escritor, depois da dissolução do 
grupo, em 1785, seus membros continuaram 
operando através de várias sociedades secretas 
interconectadas como o Grupo de Bilderberg 
(conferência anual privada que reúne cerca de cem 
líderes políticos dos EUA e Europa) ou o Conselho de 
Relações Exteriores (centro de estudos baseado nos 
Estados Unidos). “Como não é de interesse público que a cada ano cem das pessoas mais poderosas do planeta se reúnam em um hotel, cercados de guardas armados, para conversar sem microfones sobre como querem influir no futuro do planeta?”, questionou. Mark, que tem centenas de milhares de seguidores no Facebook e Youtube, garante que os Illuminati querem “criar um governo global de inspiração socialista” e “usam artistas de fama global para promover sua causa”. 

Outro escritor, Jesse Walker, autor do livro The 
United States of Paranoia (Os Estados Unidos da 
Paranoia, em tradução livre), afirma que a internet 
foi fundamental para potencializar e propagar o 
fenômeno dos Illuminati. “Teorias de conspiração são uma parte intrínseca da psique humana. Somos criaturas que buscam padrões para dar um sentido 

ao mundo que nos cerca. Se há lacunas em uma história, temos que buscar explicações”, afirmou 
em entrevista ao BBC News. Walker acredita que o 
maior problema é que muitos não têm conhecimento 
suficiente para diferenciar o que é real do que não é.

Rothschild: embora 
muitos afirmem que eles 
possuam antecedentes quase 
ancestrais, é possível identificar 
o começo oficial dessa dinastia 
em meados do século XVIII, 
chefiada pelo banqueiro alemão 

de origem judaica, Mayer Amschel Rothschild, 
chamado pela revista Forbes de “o pai fundador 
das finanças internacionais”. Desde então, o clã 
se mantém na cúpula da oligarquia planetária e 
possui uma influência determinante na Reserva 
Federal dos EUA, assim como nas finanças 
britânicas.

Rockefeller: o império 
começa no final do século XIX, 
quando a consolidação da 
Standard Oil Company colocou 
a família à frente de uma 
indústria petrolífera nascente. 
John D. Rockefeller, o primeiro 

da dinastia, foi considerado o homem mais rico 
da história pela revista Forbes, com uma fortuna 
equivalente, hoje, a US$ 340 bilhões. A família se 
perpetuou nos círculos de poder mais ambiciosos 
e tem influência em praticamente qualquer 
política mundial.

TEORIAS CONSPIRATÓRIAS
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Morgan: também no final do século 

XIX, John Pierpont Morgan fundou a J.P. 

Morgan & Company, empresa financeira que 

protagonizou a história econômica dos EUA e, 

por consequência, do mundo. Esse banqueiro 

é considerado o salvador da economia 

norte-americana ao liderar um movimento 

de banqueiros para vender títulos e voltar a comprar ouro, 

evitando, assim, o colapso das reservas nacionais. Desde então, 

a família Morgan controla a oferta de ouro do seu país.

Du Pont: o economista Pierre Samuel 

du Pont de Nemours chegou aos EUA em 

1799, fugindo da Revolução Francesa. Ele, 

então, fundou sua empresa, que não demorou 

muito tempo para se erguer como a principal 

fornecedora de pólvora do governo, para, 

mais tarde, monopolizar o mercado de 

dinamite. Ele forneceu 40% do armamento dos Aliados da 

Primeira Guerra Mundial. Du Pont também esteve envolvido 

no Projeto Manhattan, que levou à criação da bomba atômica.

Bush: a mais nova família da elite mundial iniciou seu legado 

com Prescott Sheldon Bush, banqueiro e senador americano 

que foi acusado, junto com o governo dos 

EUA, de ter lucrado escandalosamente com a 

Segunda Guerra Mundial e ter feito grandes 

negócios com as empresas que financiaram 

o governo de Adolf Hitler. O jornal britânico 

The Guardian realizou uma investigação 

sobre a teoria.

Outras fontes também consideram 

as seguintes famílias:

Saud: dinastia que vem governando a Arábia 

Saudita, desde 1932.

Baruch: o fundador do clã, Bernard Baruch, 

foi assessor de cinco presidentes dos Estados 

Unidos, além de ter sido grande amigo de Winston 

Churchill.

Walton: em 1962, o empresário Sam Walton 

abriu a primeira loja do Walmart. E foi graças 

a isso que ele entrou na lista das pessoas mais ricas 

do mundo. Com o tempo, a rede Walmart acabou 

tornando-se a maior rede varejista do mundo.
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Windsor: família real da Grã-Bretanha. 

Atualmente, quem comanda o clã é a rainha 

Elizabeth II. Ela é líder também da Igreja 

Anglicana e comandante suprema das 

Forças Armadas Britânicas.

Murdoch: Keith Rupert 

Murdoch é um empresário australo-

americano, acionista majoritário da 

News Corporation, um dos maiores 

grupos midiáticos do mundo.

Oppenheimer: os Oppenheimer 

são donos da maior parte das reservas 

de diamantes e ouro do mundo. 

Pritzker: a família 

de imigrantes judeus 

da Ucrânia se mudou de Kiev para Chicago 

(EUA) em 1881. Os Pritzker são donos 

da corporação Hyatt, empresa de turismo 

que atua com hotéis, tours e resorts. 

A empresa possui 777 hotéis em  

54 países do mundo.

TEORIAS CONSPIRATÓRIAS

Teorias 
conspiratórias

A hipótese de que haja um pequeno grupo 
internacional de pessoas milionárias tramando 
dominar o mundo é um tema que realmente 
ganhou muitos seguidores. Esse tipo de 

“cosmovisão” pode até mesmo interferir na 
qualidade de vida de alguém. Vale citar que, 
dentro da psicologia, existe inclusive uma 
condição chamada “delírio persecutório”. 
A estudiosa dessa área, Suelen Mangolin, 
explica que há pessoas que rompem com a 
realidade por vários motivos, passando por 
quadros leves até graves através de pensa-
mentos de perseguição que invadem inclusive 
o cotidiano delas. “Mas isso nem sempre se 
enquadra como uma patologia. A grande 
questão é a alienação que pode roubar a fé e a 
esperança de alguém, já que a pessoa pode se 
sentir presa dentro de um sistema”, explicou. 
Segundo Suelen, a fé precisa estar focada em 
Deus. “Não somos somente um ser físico, mas 
espiritual”, continuou. A palestrante também 
sublinhou que é necessário que os cristãos 
saibam distinguir a ilusão da realidade. “A 
Bíblia diz que Deus está no comando de todas 
as coisas, logo, nada pode fugir dos planos 
Dele. Nem mesmo um grupo de elite, por mais 
rico e poderoso que seja, poderia dominar a 
humanidade ou exterminá-la sem a permissão 
de Deus. A única conspiração que existe já foi 
revelada nas Escrituras, principalmente no 
livro de Apocalipse”, mencionou.

Simbologia
símbolo dos Illuminati na 

nota de um dólar americano

Há muita especulação sobre os símbolos 
criados na ocasião em que o grupo Illuminati 
surgiu. O triângulo e a coruja são mais 
facilmente confirmados, mas não se sabe se o 

“olho que tudo vê”, o obelisco ou o pentagrama, 
entre outros, foram realmente usados por 
Adam Weishaupt.
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PIRÂMIDE – representa 
força e longevidade. Ela, 
porém, é inacabada. O topo 
está separado do resto, para 
representar que o Estado está 
em constante construção. O 
Olho da Providência, também 

chamado de Olho que Tudo Vê, representa Deus, 
e sua intervenção em favor dos EUA. Também 
é um dos símbolos da maçonaria. O número em 
algarismo romano na base é a data da declaração de 
independência do país, 1776 (coincidência ou não, é o 
ano da inauguração do grupo Illuminati). 

13 POR TODOS OS LADOS 
– o Grande Selo dos EUA é cheio 

de referências ao número 13. 
Logo, a nota de um dólar também. 
São 13 andares na pirâmide, 13 
flechas e 13 folhas no ramo 
segurado pela águia, 13 faixas 

verticais no escudo e 13 estrelas em cima dela. A 
explicação é histórica é que são referências às 13 
colônias originais que formaram os EUA.

ÁGUIA – símbolo 
americano, segura um 
ramo de oliveira em 
uma pata e 13 flechas 
na outra, simbolizando 
o poder da paz e da 
guerra, respectivamente. 

Alguns historiadores afirmam que a 
quantidade de penas nas asas e cauda 
da águia também são referências a 
números de graus da maçonaria.

Veja o significado de alguns 

dos símbolos na nota. As 

informações são de Bruno 

Pellizzari, da Sociedade 

Numismática Brasileira, 

que reúne estudiosos e 

colecionadores de moedas, 

e do Departamento de 

Estado dos EUA. 

LATIM – três frases em latim 
aparecem na nota de um dólar. 
E Pluribus Unum (De muitos, 
um): está escrita na faixa no bico 
da águia e é referência à união 
das colônias que formaram 
os EUA. Annuit Coeptis 

(Ele “Deus” favoreceu nossos empreendimentos): 
sobre as intervenções divinas em favor da causa 
norte-americana. Novus Ordo Seclorum (Uma nova 
ordem dos séculos): referência ao início da nova era 
americana, após a independência.

IN GOD WE TRUST – em 
1955, uma lei determinou que 
todo o dinheiro americano 
deveria trazer a frase “In God 
We Trust” (em Deus confiamos), 
mas ela apareceu pela primeira 
vez em uma cédula em 1957.

SELO DO FEDERAL 
RESERVE – cada nota traz 
na frente um selo do Federal 
Reserve, o banco central 
americano. No selo, há letras 
de A a L, que indicam um dos 12 
locais que emitiu a cédula. Nova 

York, por exemplo, é B; San Francisco, L; Chicago, G. 
Na foto, o H indica que a nota é de St. Louis.

MÍDIAS SOCIAIS – Curiosamente, existe até site disponível na internet com o nome 
“Illuminati” que afirma pertencer ao grupo (https://illuminattiofficial.org), onde é possível 

também ser direcionado a outras contas, como Twitter, Youtube e Facebook. Os canais foram 
criados em 2014 e convidam as pessoas para fazer parte da instituição: “Junte-se aos Illuminati” 
e logo após a seguinte declaração: “Todas as pessoas, em todos os lugares, são elegíveis para se 
candidatarem ao grupo Illuminati. Os iniciantes não são obrigados a fazer quaisquer votos de 
lealdade e podem se retirar da associação a qualquer momento”.
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POLÍTICA

I
mparável. O adjetivo, atribuído ao pas-
tor e deputado federal Roberto de Lu-
cena por um de seus assessores, define 

o ritmo que o parlamentar imprime em seu 
mandato. Lucena preza pela produtividade. 

O olhar sereno e o jeito calmo de fa-
lar são praticamente uma licença poética 
que chega para contrastar com a energia 
invejável que o parlamentar demonstra 
em sua rotina. “Não paramos nem no re-
cesso”, salientou o deputado, que na Câ-
mara representa o estado de São Paulo, 
pelo partido PODEMOS, e tem como mar-
ca as palavras Fé e Trabalho. 

Entre a segunda quinzena de julho e o 
início de agosto, ele aproveitou o período 
de calmaria do Congresso para elaborar e 
apresentar 26 novos Projetos de Lei. Na 
segunda semana de agosto, foram proto-
colados mais dois PLs, completando, até 
o fechamento desta matéria, 82 propos-

tas legislativas apresentadas apenas em 
2019, primeiro ano de seu terceiro man-
dato.  Lucena, que já figura na lista nacio-
nal dos parlamentares que mais produzi-
ram PLs em 2019, é o deputado federal 
da bancada evangélica com o maior nú-
mero de proposições. 

Secretário de Transparência da Câ-
mara, presidente da Frente Parlamen-
tar Mista de Combate à Corrupção e 
presidente da Frente Parlamentar pela 
Liberdade Religiosa, Refugiados e Ajuda 
Humanitária, o parlamentar afirma que 
prioriza propostas que possam fazer di-
ferença na vida das pessoas. 

Entre os PLs mais recentes estão o 
4448/2019, que exige registro de imagem 
da infração de dirigir sem cinto de segu-
rança, e o 4169/2019, que prevê assina-
tura digital para Projetos de Lei de Ini-
ciativa Popular. 

Roberto de Lucena também é autor 
do projeto que torna corrupção crime 
hediondo; do PL que inclui o gás na ces-
ta básica, da proposta que proíbe o re-
passe de custos com fraudes de energia 
ao consumidor, que pode deixar a conta 
de luz mais barata, e do PL que amplia a 
estabilidade das trabalhadoras para até 
seis meses depois do parto, entre outros.
Isenção no Imposto de Renda

Para corrigir o que chama de “injus-
tiça tributária”, Lucena apresentou o PL  
3782/2019, que atualiza a tabela progres-
siva mensal e as deduções aplicáveis do 
Imposto de Renda, aumentando a faixa de 
isenção. Proposta que recentemente ga-
nhou força após o anúncio do presiden-
te Jair Bolsonaro, de que pretende isen-
tar do IR quem recebe até cinco salários 
mínimos. Exatamente a faixa de isenção 
proposta por Roberto de Lucena.

PRODUTIVIDADE
FÉ, TRABALHO E

Roberto de Lucena é o 
parlamentar evangélico 
que mais apresentou 
Projeto de Leis em 2019

“Não 
paramos 
nem no 
recesso”
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ENTREVISTA

O 
assunto “heranças espirituais” é tema de grandes discus-
sões teológicas. Enquanto muitos cristãos pregam que existe 
a “maldição hereditária”, outros afirmam que não há base 

bíblica para sustentar essa crença. Para o casal de pastores Tânia 
Tereza e Otto Carvalho, porém, essa é uma realidade que se des-
taca nos dias atuais. 

Os fundadores do ministério SILC (Seminário Intensivo de Li-
bertação e Cura) atuam de forma interdenominacional, oferecen-
do palestras, conferências e seminários, dentro e fora do Brasil, há 
mais de 30 anos. Eles garantem que essas ações têm restaurado mi-
lhares de famílias. Tânia e Otto são casados desde 1965, têm dois 
filhos, seis netos e um bisneto. 

“Deus me fez juíza para entender a legalidade do mundo espi-
ritual e para que eu compreendesse princípios de justiça”, disse 
a juíza federal aposentada. Ela explica que os temas de cura e liber-
tação são inumeráveis, mas muitas pessoas não se dão conta. “Nos-
so coração é fechado pra esse assunto. É uma estratégia do ini-
migo bloquear em nós a capacidade de entender que Deus é um 
Deus de gerações e que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. 
A realidade das famílias mostra que há uma repetição de peca-
dos e consequências geracionais”, destaca.

Revista Exibir Gospel – “O Senhor é muito paciente e grande 
em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não 
deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos 
pais até a terceira e quarta geração.” (Números 14.18). De acordo 
com o texto bíblico, há maldição que alcance até a quarta geração se 
os descendentes cometerem os mesmos pecados diante de Deus?

Resposta – Sim! Entendemos que somente quando as quatro ge-
rações não caírem nos pecados dos pais, é que a quinta geração esta-
rá livre do que está determinado nos Dez Mandamentos.

“Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer 
coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te pros-
trarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor 
teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de 
seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me despre-
zam...” (Êxodo 20.4-5)

Exibir Gospel – “Aquele que pecar é que morrerá. O filho não 
levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça 

do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será co-
brada.” (Ezequiel 18.20). Segundo esse texto, se os filhos se arre-
penderem de seus próprios pecados e os confessarem a Deus, não 
pagarão pelos pecados de seus pais. Essa ação já não “quebraria” 
efetivamente a maldição hereditária? 

Resposta – O pecado é morte. Morte é separação de Deus. “Aque-
le que pecar certamente morrerá”. Aqui está falando de vida eterna 
e não de consequência de pecado. Veja o que está escrito em Leví-
ticos 26, a partir do verso 3.  Lá está falando de bênçãos no cum-
primento dos preceitos bíblicos até o verso 13 e depois da maldi-
ção até o verso 39. Esses assuntos não falam de vida eterna, mas de 
vida aqui na terra. Jesus disse que “Satanás vem para matar, rou-
bar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abun-
dância”. Isso é efetivo enquanto estivermos nesta terra. No verso 
40, diz “Mas se confessarem os seus pecados e as iniquidades de 
seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como tam-
bém confessarem que andaram contrariamente para comigo, e to-
marem por bem o castigo, eu me lembrarei da aliança com Abraão, 
com Isaque e com Jacó e da terra me lembrarei”. 

Heranças
espirituais
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Exibir Gospel – O sangue de Cristo derramado na cruz não é 
suficiente para perdoar os pecados? Ele também não sela o indi-
víduo dos pecados cometidos no passado (heranças)?

Resposta – Em 1 João está escrito: “Esta é a mensagem que dele 
ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz; nele não há treva al-
guma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos 
nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, an-
damos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo peca-
do. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós 
mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos 
purificar de toda injustiça.” (1 João 1.5-9). “SE” confessarmos os 
nossos pecados... Em outras palavras: o sangue de Jesus não apaga 
pecado encoberto, que está na jurisdição das trevas. O que não foi 
confessado, não está na luz. “Quem esconde os seus pecados não 

prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra miseri-
córdia.” (Provérbios 28.13)

Exibir Gospel – Você diz que os pecados encobertos podem 
transportar consequências às gerações futuras. Mas como al-
guém pode confessar o pecado de um antepassado sem tomar 
conhecimento dele?

Resposta – Mesmo sem tomar conhecimento do pecado é possí-
vel enxergar os sinais na vida de uma pessoa. Jesus disse que tería-
mos vida, e vida em abundância. Se não está acontecendo como foi 
prometido, se a pessoa planta, mas não colhe, se abortos involuntá-
rios ocorrem com frequência, se há solidão, promiscuidade, entre 
tantos outros sintomas maléficos, então tem alguma coisa errada 
aí. Por exemplo, uma vida financeira sem colheita, quando o dinhei-
ro parece que entra num “bolso furado”, é sinal de que no passado 
houve pecado de roubo, furto, apropriação indevida e até derrama-

Casal de pastores Tânia Tereza e Otto Carvalho
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mento de sangue. Mas nem todas as pessoas 
fazem essa associação, pensam que é questão 
de sorte ou azar, mas não é. No caso de pecado 
de derramamento de sangue, o demônio se ma-
nifesta através da morte em diversas áreas da 
vida: ele mata ministério, mata sonhos, mata ca-
samento, mata negócios e comércios, e por aí vai. 

Exibir Gospel – Então basta fazer uma 
oração a Deus pedindo perdão pelos peca-
dos dos antepassados, mesmo sem conhecer 
esses pecados?

Resposta – Precisamos quebrar alguns pa-
radigmas. Quando você confessa seus peca-
dos a Deus, imediatamente você sai da morte 
para a vida e estará a salvo. O arrependimento 
é eficaz pra trazer a graça e a misericórdia so-
bre a sua vida e você resolve a questão da eter-
nidade. Mas quando você cumpre a palavra de 

“confessar os pecados uns aos outros” você 
está tratando da “vida aqui”. A confissão dos 
nossos pecados na terra retira da mão do ini-
migo a procuração que ele tem pra agir na nos-
sa vida. Por que eu devo confessar o meu peca-
do pra outra pessoa? Porque Deus estabeleceu 
que quando dois concordam na terra, há con-
cordância no céu. Quando oramos e concorda-
mos, fechamos as janelas (brechas). 

Exibir Gospel – Como alguém pode iden-
tificar que está sofrendo por conta de uma 
maldição familiar? 

Resposta – A maldição é como uma gripe: na-
riz escorrendo, febre, tosse... Então precisamos 
combater o vírus da gripe e não os seus sinto-
mas. Assim como uma doença no corpo físico, é 
a maldição para a vida. Os sintomas são perdas 
constantes, mortes prematuras, falências e pe-
cados que a pessoa não consegue vencer, como 
os vícios. Isso quer dizer que a maldição está aí 
rondando a pessoa. Mas na cruz está a solução 
para tudo! Jesus nos prometeu vida abundan-
te. A cruz é um depósito, precisamos ir à cruz 
para sacar dessa vida. Na cruz está a salvação, 
a cura de nossas feridas e a resolução das mal-
dições, mas não é automático. Para nossa sal-
vação precisamos aceitar o sacrifício da cruz e 
entender que Jesus morreu por nossos pecados. 
Para a cura física e emocional e para a resolução 
das maldições, a resposta é ir à cruz.

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para 
Deus, para que os seus pecados sejam cance-
lados, para que venham tempos de descanso 
da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o 
qual lhes foi designado, Jesus.” (Atos 3.19-20)

ENTREVISTA
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PSICOLOGIA

Cris Beloni 

N o meio cristão é muito comum ouvir a frase: “Deus 
falou comigo”. Mas isso não quer dizer que a pessoa 
esteja “ouvindo vozes”. Quem lê a Bíblia sabe que 

o Criador sempre manteve comunicação com o ser humano 
desde os tempos do Antigo Testamento. Mas, atualmente, há 
ateus classificando cristãos como esquizofrênicos, pelo simples 
fato de “ouvirem a voz do Espírito Santo”.  
Afinal de contas, o que de fato é esquizofrenia? E como 
podemos classificar uma pessoa que ouve a voz de Deus? 
De acordo com a apresentadora do programa de rádio 
Palavra de Esperança, Suelen Mangolin “a esquizofrenia é 
um transtorno psiquiátrico manifestado em pessoas com 
pré-disposição genética para isso”. A estudiosa explica que 
depois de passar por grandes perdas ou situações com as quais 
a pessoa não consegue lidar, ela “rompe com a realidade, 
passando a transitar no mundo da fantasia”.

Até que ponto é 
normal ouvir vozes?

> SINAIS E SINTOMAS
São variáveis de acordo com cada um e, geralmente, de longa 

duração. “Há alterações na percepção, emoção, cognição, pen-
samentos e comportamentos”, observa. Normalmente, acontece 
entre a adolescência e a vida adulta. “Os sintomas são delírios, 
alucinações, discurso desorganizado e comportamento grosseiro. 
As expressões emocionais diminuem gerando pouca afetividade. 
Muitos se isolam durante esse processo, apresentando ainda 
um quadro de depressão, falta de esperança e ideias autodes-
trutivas”, especificou. 

> POR QUE AS PESSOAS OUVEM VOZES RUINS?
Ouvir vozes durante a crise de esquizofrenia é algo conhecido 

como alucinação. “Qualquer um dos cinco órgãos do sentido 
podem ser afetados pelo transtorno, porém é mais comum 
na audição – a percepção de sons sem o estímulo externo”, 
revela. Suelen explica que as vozes podem ser persecutórias ou 
de comando. “As vozes costumam ser ameaçadoras, obscenas, 
acusadoras ou ofensivas e podem, inclusive, comentar sobre 
o comportamento da pessoa. Há ainda a possibilidade de 
duas ou mais vozes conversarem entre si”, disse. 

Entre os cristãos, esse tema já foi muito discutido e clas-

sificado até como um problema espiritual, levando em conta 
que o ser humano é tricotômico, ou seja, possui corpo, alma 
e espírito. Alguns pastores podem tratar o problema apenas 
como perturbação espiritual, mas os médicos garantem que, 
muitas vezes, pode ser uma questão puramente orgânica. “Para 
a psiquiatria, existem alguns fatores psicológicos que podem 
causar essas alterações numa pessoa. Uma das hipóteses 
se baseia no excesso do neurotransmissor conhecido como 
dopamina ou o aumento de seus receptores no cérebro”, 
lembra Suelen. 
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> PESSOAS QUE DIZEM “OUVIR A VOZ DE DEUS”
Quem tem essa experiência, normalmente a descreve 

como “uma voz que fala ao pensamento”. Muito diferente da 
esquizofrenia, porém, a voz de Deus fala sempre para o bem 
da pessoa, despertando ideias construtivas e impulsionando a 
pessoa a crescer em todos os sentidos da vida. Deus tem fala 
suave e amorosa. “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; 
eu as conheço, e elas me seguem.” (João 10.27). 

O conflito, no entanto, se dá porque muitos confundem a 
voz da própria mente ou a voz interior com a voz divina. Neste 
exato momento, por exemplo, você consegue escutar uma voz 
dentro da sua cabeça enquanto lê esta matéria. “A psicologia 
identifica essa voz como o nosso ego, o nosso eu”, esclarece 
Suelen. Normalmente, a voz interna tem a voz parecida com 
a voz externa, que é emitida pelas cordas vocais. 

Mas, segundo especialistas, as pessoas também ouvem 
vozes diferentes e isso é normal. Um caso muito comum é 
quando se lê histórias, então as vozes são alteradas conforme 
os personagens. Mas também é corriqueiro que a voz interior 
mude de entonação de acordo com o estado emocional de 
cada um. Uma boa ilustração dessa análise psicológica pode 
ser encontrada através do longa-metragem da Pixar “Diver-
tida mente”. O filme consegue demonstrar a complexidade 
do cérebro e as relações entre a mente e o comportamento 
humano de forma realmente descontraída.

> ESPIRITUALIDADE OU LOUCURA?
A Bíblia diz que “o homem natural não compreende as 

coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e 
não pode entende-las, porque elas se discernem espiritual-
mente.” (1 Coríntios 2.14). Ainda segundo Suelen, não tem 
como o ser humano discernir que a voz que está ouvindo em 
sua mente é de Deus, se não for de maneira espiritual. “As 
coisas espirituais não se explicam de forma natural. A Bíblia 
diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para 
confundir as sábias. Quer dizer que a pessoa não precisa ter 

as qualificações ou sabedoria humana para ouvir a voz de 
Deus. Não é pela faculdade que estudou ou pela sua própria 
inteligência, mas pelo espírito. E Deus fez assim para que 
ninguém se glorie”, reforça. 

A radialista define então que “é porque temos a mente de 
Cristo que compreendemos a voz de Deus e a discernimos pelo 
Espírito Dele que vive em nós, e isso é loucura mesmo para 
aquele que ainda não teve essa experiência”, disse. 
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> ESQUIZOFRENIA TEM CURA?
“Partindo do pressuposto de que não se conhece o mecanismo 

fisiopatológico da esquizofrenia, ou seja, o que causa essa doença 
física, só podemos dizer que existe tratamento para o controle 
dos sintomas, o que vai proporcionar uma melhor qualidade de 
vida para a pessoa afetada. Para a medicina, que é limitada, não 
existe uma cura efetiva. Mas, vale lembrar que Jesus tem poder 
para nos curar de qualquer tipo de doença, seja ela de origem 
física, emocional ou espiritual”, conclui.

> EM CASOS DE ESQUIZOFRENIA, COMO IDENTIFICAR 
SE O PROBLEMA É NATURAL OU SOBRENATURAL?

“Cada caso é um caso, não há como listar as características 
do transtorno e simplesmente classifica-las como sendo um 
problema da alma, do espírito ou do corpo”, alertou. A teóloga 
compartilhou que existe algo que chama muito a sua atenção, 
quando o aspecto é espiritual. “Essas vozes nunca trazem 
coisas boas, sempre se manifestam para ameaçar, acusar 
ou ofender”, observou. 

Para ela fica evidente que existem doenças de origem 
física e espiritual. “As físicas são as orgânicas, ocasionadas 
pelo mau funcionamento do corpo, da mente ou algum outro 
órgão. Já as doenças espirituais têm sua origem em espíritos 
malignos que causam enfermidades. Eles (demônios) podem 

se aproveitar de alguma vulnerabilidade, como uma fraqueza 
mental, por exemplo, para oprimir a pessoa”, justifica. 

Suelen acredita que as enfermidades de origem espiritual 
são curadas através de Jesus Cristo. “Para isso o Filho de Deus 
se manifestou: para destruir as obras do diabo.” (1 João 3.8). 

“Se a pessoa não for curada, mesmo buscando a Cristo, por que 
não buscar ajuda médica ou psicológica? Se for necessário, 
é bom que a pessoa tome a medicação adequada, indicada 
pelo profissional, como os antipsicóticos que controlam esses 
sintomas. O que não podemos é ter um olhar preconceituoso, 
pois isso agravaria ainda mais o sofrimento de quem enfrenta 
a esquizofrenia”, aconselhou.
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CRIACIONISMO BÍBLICO

Cris Beloni é jornalista e autora do livro Derrubando Mitos. Pesquisou Gênesis e entrevistou 
especialistas de várias áreas de estudo. Além disso, registrou comentários de grandes teólogos, cientistas 
e arqueólogos sobre as evidências e descobertas mais recentes que provam que o Criacionismo deve 
ser levado a sério. Na edição anterior, vimos sobre uma área de estudo que tem ajudado as pessoas a 
compreender a Bíblia, o Jornalismo Investigativo Bíblico. Nesta edição, abordaremos o tema “mito”.

O que é
um Mito?
Existem vários mitos e lendas inseridos na sociedade, 
em nossa cultura e até mesmo em nosso contexto intelectual

Zeus, um dos deuses da mitologia grega
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D
e uma maneira bem simplificada po-
demos traduzir a palavra grega “mi-
thós” por “interpretação simbólica 
de fatos”. Parece até uma contradi-

ção, porque se é mito como pode surgir de um 
fato? Para entender melhor vamos entrar agora 
no contexto da Grécia antiga e observar atra-
vés da história no que esse povo acreditava e 
que tipo de legado deixou para a humanidade. 

Os gregos são muito conhecidos pela sua mi-
tologia, porque eles eram muito imaginativos e 
tinham explicação para quase tudo, mesmo que 
para isso tivessem que apelar para a fantasia. 
Se eles não encontrassem respostas na Ciência, 
eles inventavam, criando personagens sobre-
naturais, deuses estranhos, heróis com super-
poderes, seres com corpos humanos e cabeça 
de animal, e por aí vai. 



www.exibirgospel.com.br          Setembro | 2019

>

>

39

>

Quimera, ser híbrido de três cabeças

Foto: Reprodução

Enfim, suas histórias viravam lendas. Lembrando que o sig-
nificado de lenda é “aquilo que deve ser lido”. Mitos e lendas 
existem até os dias de hoje. Se conhecermos a fundo alguns mi-
tos gregos, vamos perceber que existem vários fatores culturais 
e algumas verdades de fundo também. 

Então quer dizer que um mito pode ter surgido de um fato? 
De algo que realmente aconteceu? Exatamente! Uma parte da 
história pode ter sido real, mas a continuação dela é inventada. 
Será que existem vestígios da mitologia grega em nossa época? 
Muitos dizem que a “Justiça” que é uma escultura em forma de 
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mulher, que está exposta em frente ao prédio do Supremo Tri-
bunal Federal, em Brasília, teve sua origem na imagem de Tê-
mis, a deusa grega da justiça. 

Mas não foram apenas os gregos que deixaram sua herança 
mitológica, existe também a mitologia romana, a babilônica, a 
egípcia, a chinesa, entre tantas outras que foram passadas de 
geração em geração. A mitologia chinesa, por exemplo, é bem in-
teressante porque aponta para vários fatos bíblicos e, inclusive, 
os pictogramas chineses revelam acontecimentos de Gênesis. 

Mas o tipo de mito ao qual eu quero me referir aqui é bem 
atual. Mitos religiosos e mitos sociais que foram inseridos re-
centemente ao nosso contexto. Você já ouviu falar que usamos 
apenas 10% do nosso cérebro? É comum ouvir isso até mesmo 
nas igrejas. Mas é mentira. É mais um mito! 

Alguém um dia escreveu num livro que Albert Einsten fez 
essa afirmação, mas nunca foram encontradas em seus arqui-
vos tais palavras. A neurociência já provou que usamos 100% 
da nossa capacidade cerebral e, além disso, a Bíblia nunca dis-
se que Deus amaldiçoou a mente humana, muito pelo contrá-
rio, ela diz que temos a mente de Cristo. 

Pense nisso, com toda a sua capacidade de raciocínio, agora 
sabendo que não existe essa limitação. Que possamos chegar 
à medida da estatura completa de Cristo, como está escrito em 
Efésios, capítulo 4, versículo 13. Continue nos acompanhan-
do através da revista Exibir Gospel. Até a próxima edição, se 
Deus quiser.

Você pode adquirir o livro “Derrubando Mitos” entrando em 
contato pelo Whatsapp (11) 99737 2302. São mais de 200 pági-
nas de investigação sobre o livro de Gênesis. Tire suas dúvidas de 
forma simples. O trabalho esclarece temas polêmicos como o di-
lúvio, torre de Babel, dinossauros, origem dos povos, confusão de 
línguas, e muito mais.

Fachada do Palácio do Supremo Tribunal Federal em Brasília (DF)

Quem disse que só 
usamos 10% do cérebro?
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Palestrante na área de Psicologia, missionária, cantora, 
bacharel em teologia, professora e apresentadora do 
programa “Palavra de Esperança” na rádio Mecria.

Brasil, o país 
dos ansiosos

A ansiedade tem alcançado um núme-
ro cada vez maior de pessoas em todo o 
mundo, mas principalmente em países 
capitalistas, em que o desempenho in-
dividual e econômico está associado ao 
bem-estar, sucesso e segurança. Dados 
recentes divulgados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) mostram que 
o Brasil já ocupa o primeiro lugar em ca-
sos de distúrbios associados à ansiedade, 
atingindo 18 milhões de brasileiros, sen-
do mais comum em mulheres. A ansieda-
de é identificada como uma preocupação 
exagerada com o futuro e isso traz uma 
sobrecarga emocional, causando sofri-
mento psicológico antecipado e receio 
de que algo ruim aconteça. 

Para a psicologia, o medo e a ansieda-
de possuem significados diferentes, sen-
do que o medo é uma resposta emocio-
nal a uma ameaça iminente e real, já a 
ansiedade está associada a uma amea-
ça futura, que causa inquietações e que 
pode ser benéfica em alguns momentos 
da vida, como quando precisamos estar 
em estado de alerta para enfrentarmos 
ou fugirmos de algum tipo de perigo. 

Mas, preste atenção, pois a ansieda-
de se torna danosa quando ocorre em 
excesso, podendo se tornar prejudicial 
ao bom funcionamento físico e mental, e 
acarretar transtornos de ordem psíquica, 
como a síndrome do pânico, fobia especí-
fica, transtorno de estresse pós-traumá-
tico e ansiedade generalizada. Em estágio 
avançado desencadeia sintomas emocio-
nais e fisiológicos. Ela pode afetar o pen-
samento, a percepção e a aprendizagem, 
tendo como características principais: 
pensamentos de que a morte está próxi-

ma, de impotência diante das situações, 
pessimismo, medo constante, nervosis-
mo, irritabilidade, insônia, tonturas, su-
dorese, falta de ar, tensão muscular, tre-
mores, taquicardia, inquietação, agitação 
motora e dificuldades para se concentrar. 

E como é que a ansiedade pode ser de-
sencadeada? Por situações estressantes, 
por preocupações constantes que se in-
tensificam e por grandes desafios. A an-
siedade causa muito sofrimento, pois 
aflige quem a enfrenta. Pode prejudicar 
o desempenho profissional, não permi-
tindo que a pessoa se lance para novos 
objetivos e prejudica também o desem-
penho acadêmico, quando interfere na 
concentração e compreensão cognitiva. 
Você sabia que a ansiedade pode prejudi-
car até uma relação conjugal? Isso acon-
tece quando se tem a incompreensão. E 
um dos resultados mais perigosos da an-
siedade é quando ela prejudica o aspecto 
espiritual de uma pessoa, quando atra-
palha a comunhão com Deus. 

Mas como não andarmos ansiosos dian-
te dos inúmeros obstáculos que enfren-
tamos todos os dias, não é? Ao enfren-
tarmos a ansiedade, a Bíblia nos instrui 
a confiarmos em Deus “Lancem sobre ele 
toda a sua ansiedade, porque ele tem cui-
dado de vocês” (1 Pedro 5.7). A certeza 
de que Deus cuida daqueles que confiam 
Nele, nos dá a possibilidade de compreen-
der que nenhum problema, nenhuma di-
ficuldade ou crise, supera a capacidade 
de Deus em nos livrar dos medos. Quan-
do a ansiedade cresce, o foco é colocado 
na preocupação com os problemas e isso 
faz com que a compreensão espiritual fi-
que distorcida, aumentando o medo re-

Suelen Mangolin
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lacionado ao problema e prejudicando a 
compreensão do grande poder de Deus.

Outro problema é quando a ansieda-
de gera a precipitação, caracterizada por 
atitudes antecipadas e impensadas que 
geram consequências desastrosas e da-
nosas. Por isso não andem “...ansiosos 
por coisa alguma, mas em tudo, pela ora-
ção e súplicas, e com ação de graças, apre-
sentem seus pedidos a Deus.” (Filipenses 

4.6). Por mais que tentemos, jamais con-
seguiremos ter o controle das circuns-
tâncias da vida, sejam elas boas ou ruins, 
mas sabemos que pela oração e súplicas 
elas podem ser mudadas por Aquele que 
tem todo o poder para transformá-las, sa-
bendo que Ele cuida de cada um de nós 
e que nosso futuro será de acordo com 
sua vontade, que é “boa, perfeita e agra-
dável.” (Romanos 12.2).
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ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA SEDIA 
CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 146 ANOS 
DA SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES

1

2

3

4

SOCIAL

5

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira de 
Mogi, presidida pelo pastor Gilberto de Paula,  realizou um culto de 
Ação de Graças pelos 146 anos da Santa Casa de Misericórdia de Mogi 
das Cruzes/SP. A celebração ocorreu em 14 de agosto e contou com a 
participação de autoridades políticas, como Romildo Campelo, chefe de 
Gabinete da Prefeitura de Mogi, que na ocasião representou o Prefeito 
Marcus Melo; Marco Soares,  secretário de Governo; Neusa Marialva, 
secretária de Assistência Social; o vereador Péricles Bauab;  o provedor 
da Santa Casa Austelino Matos, acompanhado da Diretoria e do cor-
po clínico e administrativo da Santa Casa;  o pastor José Miraídes, presi-
dente do Conselho de Pastores e demais pastores e lideranças evangélicas.

O evento foi abrilhantado por um repertório de músicas sacras apre-
sentadas pelo Coral e Orquestra da Igreja, sob a regência do Maestro 
Lélis Gerson. Mais de 1.500 fiéis participaram do culto, que contou com 
vários testemunhos sobre a importância e eficiência do serviço presta-
do pelos profissionais da entidade. O orador da noite foi o Pastor Toni 
Ébert de Paula, que trouxe uma reflexão sobre o Bom Samaritano. A 
igreja também realizou, sob a liderança do Pastor Gilberto de Paula, 
uma campanha na qual cada membro doaria R$ 1,00 para a Santa Casa. 
E fruto desta iniciativa foi doado um cheque de R$ 5 mil para o hospital. 
Em suas palavras, o pastor Gilberto destacou a importância de se des-
pertar nas lideranças evangélicas o sentimento de gratidão e de valori-
zação pelos serviços prestados pela Santa Casa.
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01. Foto Pastor Toni Ébert de Paula, Vice Presidente da AD Mogi 02. Funcionários da Santa Casa 03. Cheque simbólico da doação 
feita pela igreja 04. Missionária Viviane Eleotero de Paula fazendo a leitura do histórico da Santa Casa 05. Pastora Vilma Orando 
pela Diretoria e  funcionários da Santa Casa 06. Orquestra Ecos de Glória sob a regência Pastor Lelis Gerson 07. Vista da plená-
ria da igreja 08. Vista da plenária da igreja

7

8
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ESTUDO BIBLÍCO

APOCALIPSE
Vamos estudar

Cris Beloni

NA ILHA DE PATMOS
A pequena ilha vulcânica do mar Egeu tinha cerca de 40 quilômetros de circunferên-

cia, com um terreno pobre e montanhoso. Patmos foi usada como um lugar de exílio ou 
colônia penal durante o período romano, onde criminosos e presos políticos eram sub-
metidos a trabalhos forçados. 

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

Nas edições anteriores, abordamos 
sobre termos escatológicos, formas 
literárias de Apocalipse, métodos de 
interpretação, pré e pós milenismo 
e vimos um pouco sobre as sete 
igrejas da Ásia, nas quais João se 
inspirou para escrever suas cartas.

Agora veremos sobre as primeiras 
visões do apóstolo do amor.

Em 1088, o Mosteiro de São João foi 
construído ali sobre o sítio da Gruta de João. 
Hoje, há uma grande biblioteca bizantina 
no local, que armazena muitas obras pro-
duzidas pelas igrejas que existiram em Pat-
mos, ao longo dos séculos. Desde 1947, a 
ilha pertence à Grécia. Foi nessa ilha que 
João teve suas primeiras visões:

“Voltei-me para ver quem falava comigo. 
Voltando-me, vi sete candelabros de ouro 
e entre os candelabros alguém ‘semelhante 
a um filho de homem’, com uma veste que 
chegava aos seus pés e um cinturão de ouro 
ao redor do peito.” (Ap 1.12-13)

CANDELABRO – a primeira visão de 
João foi de Cristo exaltado junto aos sete 
candelabros que representavam as igrejas 
como “luz do mundo”. O candelabro como 
símbolo da igreja sugere que juntas elas 
formavam uma comunidade de adoração, 
que sinaliza o Reino de Deus e o promove.

FILHO DO HOMEM – essa expressão 
messiânica era muito usada para identifi-
car o Salvador. Suas vestes longas com o 
cinturão de ouro eram típicas do sumo sa-

Réplica do candelabro de ouro (Menorah)

cerdote. Os profetas e os reis também se 
vestiam de maneira semelhante. As carac-
terísticas de Jesus na visão de João repre-
sentam sua divindade, onde Ele tem a mes-
ma aparência de Deus-Pai, descrito como 
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Cenário de onde 
João esteve exilado e 

recebeu visões

Mosteiro de São João, Patmos, Grécia

“ancião de dias” no livro de Daniel. 
Veja: “Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, 

e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve; 
o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo, e 
as rodas do trono estavam todas incandescentes.” (Dn 7.9)

Mais algumas características
“Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente e 

sua voz como o som de muitas águas.” (Ap 1.15)

COMO BRONZE – simboliza força e estabilidade. 
Quando um metal passa pela fornalha ele se torna puro.

Voz como som de muitas águas – ou seja, uma voz po-
derosa e forte. Ezequiel também comparou a voz de Deus 
de maneira semelhante. 

Veja: “Sua voz era como o rugido de águas avançan-
do...” (Ez 43.2)

Nenhuma dessas palavras deve ser entendida literal-
mente, pois elas formariam uma visão grotesca. Mas, in-
terpretadas simbolicamente, elas expressam uma verdade 
sublime e isso vai muito além do de qualquer especula-
ção humana.

“Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía 
uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol 
quando brilha em todo o seu fulgor.” (Ap 1.16)

SETE ESTRELAS – de acordo com o entendimento da 
antiguidade, as sete estrelas são os sete planetas. Logo, 
essa descrição para aquele tempo também poderia estar 
dizendo que Jesus tem o Universo em suas mãos. Porém, 
em Ap 1.20, as estrelas são interpretadas como os sete 
anjos das sete igrejas, dando a entender que Jesus tem a 
Igreja em suas mãos.

Espada afiada de dois gumes – a imagem é derivada de 
alguns textos de Isaías. 

Veja: “...mas com retidão julgará os necessitados, com 
justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas pa-
lavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra; com o so-
pro de sua boca matará os ímpios.” (Is 11.4)

“Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de 
sua mão ele me escondeu; ele me tornou uma flecha polida 
e escondeu-me na sua aljava.” (Is 49.2)

Logo, a espada se remete às palavras de julgamen-
to que serão pronunciadas por Cristo contra o pecado 
e contra os inimigos. A principal característica da espa-
da é que ela é irresistível e invencível quando vai execu-
tar seu propósito.

FACE COMO O SOL – é dessa forma que João descre-
ve a Cristo exaltado. Alguns elementos importantes pode-
rão nos ajudar no entendimento dessa imagem. Sabemos 
que os pagãos consideravam o sol como uma divindade e, 
no Egito, por exemplo, faraó era visto como o filho do sol. 
Jesus, no entanto, é o único capaz de brilhar divinamente. 

Você pode adquirir o E-book “Apocalipse Investigado” 
entrando em contato pelo Whatsapp (11) 99737 2302. 
São mais de 300 páginas de estudo, incluindo comentá-
rios de especialistas, reportagens, documentários e res-
postas para diversas perguntas sobre o fim dos tempos.
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PERSEGUIDA
A situação de perseguição aos 
cristãos no mundo está ainda pior 

Igreja

I
ntolerância religiosa, extremismo em países islâmicos, pres-
sões governamentais e sociais sobre a religião. Estes são 
os principais motivos que aceleram o crescimento do nú-
mero de cristãos perseguidos em todo o mundo. 

De acordo com a Portas Abertas, nos últimos anos, as restri-
ções, o assédio e a violência contra a igreja cristã têm aumen-
tado globalmente. É cada vez maior o número de países onde 
os fieis experimentam os mais altos níveis de pressão e intole-
rância religiosa. Atualmente, são mais de 245 milhões de cris-
tãos perseguidos. 

A pressão e a hostilidade continuam altas no Oriente Médio 
e no Norte da África. Em Washington, nos Estados Unidos, re-
presentantes da Segunda Conferência Ministerial para o Avan-
ço da Liberdade Religiosa, organizada pelo Departamento de 
Estado dos EUA, aprovaram uma declaração conjunta pedin-
do a revogação das leis anti-blasfêmia do Estado, que pretende 
proteger os cristãos de hostilidades e perseguições. Além disso, 
anunciou o lançamento do Fundo Internacional para a Liberda-
de Religiosa para prestar assistência rápida às vítimas de per-
seguição em todo o mundo. 

Novas leis na China e no Vietnã buscam controlar toda a ex-
pressão da religião. No Norte e no Cinturão Médio da Nigéria, 
pelo menos 3.700 cristãos foram mortos por causa de sua fé – 
quase o dobro do número de um ano atrás (cerca de 2.000). Al-
deias foram completamente abandonadas por cristãos forçados 
a fugir. Governos nacionalistas como a Índia e Mianmar conti-
nuam a negar a liberdade de religião para suas grandes mino-
rias cristãs, enviando uma mensagem muito clara de que, para 
ser indiano, é preciso ser hindu ou, para ser birmanês, é preci-
so abraçar o budismo. A extrema perseguição também chega às 
mãos de milícias islâmicas radicais, como no Egito, onde o Esta-
do Islâmico no Sinai prometeu em 2017 “acabar” com a igreja 
cristã, bem como na Líbia, Somália e muitos outros países sub-
saarianos. O sudeste da Ásia tem visto suicidas na Indonésia 
atacarem três igrejas por dia. 

No México e na Colômbia, a perseguição ocorre principal-
mente quando os líderes da igreja desafiam a corrupção e os 
cartéis de drogas. Venezuela, Cuba e Bolívia também estão en-
tre os países da América Latina que perseguem cristãos, seja 
por ideais socialistas de seus governos ou pelo controle de tra-
ficantes, ou ainda por religiões tribais que proíbem e expulsam 
seus membros que se tornaram cristãos. Em sua última pesqui-
sa anual, a Lista Mundial da Perseguição de 2019 mostra que 
73 países apresentaram níveis de perseguição extremos, seve-
ros ou altos. Um ano antes, eram 58. 

Com a Índia em nível de perseguição “extremo” e a China em 
“severo”, duas das mais numerosas populações cristãs do mundo, 

POR CRIS BELONI

essas nações enfrentam uma perseguição em larga escala, 
embora expressa de maneiras muito diferentes. “Temos evi-
dências estatísticas para apoiar nossa experiência de que a per-
seguição está crescendo tanto em intensidade quanto no nú-
mero de países e cristãos afetados”, disse Wybo Nicolai, que 
criou a Lista Mundial da Perseguição na década de 1990 e 
agora é chefe de serviços externos da Portas Abertas Inter-
nacional. Segundo ele, a lista atual não altera as tendências 
dos últimos anos; mas é ainda pior do que no ano passado.
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ARTIGO / OPINIÃO

Jesus disse:  “Vós sois o sal da terra” e 
“Vós sois a luz do mundo” ( Mateus 5:13,14).

O sal tem como função dar sabor, pre-
servar o alimento. A luz, por sua vez, a fun-
ção de iluminar as trevas.

Não há condição ou termo, é uma afir-
mação absoluta e verdadeira, para que 
possamos entender que no mundo de 
aflições há esperança e, que podemos 
preservar os ensinamentos, pois o sal da 
terra não pode ser insípido. A luz nos re-
mete ao conhecimento, à verdadeira fe-
licidade, à justiça, à bondade, às bençãos 
da salvação. Não que os cristãos sejam luz 
em si mesmo, mas no Senhor.

Em João 8:12 Cristo explica:  “Quem 
me segue, nunca andará em trevas, mas 
terá a luz da vida”. Portanto, os Seus se-
guidores recebem a luz, porque Jesus é a 
verdadeira luz do mundo, os cristãos são 
também a luz do mundo por causa da sua 
conexão com  Ele.

Alguns escritores atuais têm reforça-
do a questão da era das trevas emocio-
nais pela falência da gestão de emoção, 
sugerindo a falência emocional e o esgo-
tamento cerebral pelo excesso de informa-
ções, deixando mentes confusas e cansa-
das, diminuindo os diálogos e a qualidade 
de vida dos seres humanos. Tal qual a pes-
te bubônica da Idade Média (que isolou 
as pessoas, confinando-as), o excesso de 

informação, da era digital, está isolando 
as pessoas que deixam de viver em co-
letividade para, no isolamento viver um 
mundo virtual com amigos e amigas vir-
tuais, mas que na realidade nada mais é 
que a solidão e isolamento, a falta da pa-
lavra verdadeira.

A missão de cada um de nós, cristãos, 
não é apenas não cair nas armadilhas des-
se mundo que se apresenta digitalmente 
tão atraente, mas também vigiarmos ao 
nosso redor, pois nossos herdeiros e su-
cessores, devem ser preparados para isso 
também. Apesar de muito difícil essa ta-
refa, não é impossível, pois cremos num 
Deus do impossível, não é mesmo?

Então bora sermos colunas, para ser-
vimos e sustentarmos também, para re-
cebermos grandes cargas. 

Mulheres foram chamadas para serem 
colunas, uma coluna que  mantém um mi-
nistério abençoado, a alegria no lar, a pre-
sença do Espírito Santo, evitando as trevas.

O Senhor se agradou em dar o seu rei-
no a nós. O Senhor entregou o seu reino 
para as mulheres para que pudessem ma-
nifestar a sua glória na Terra. Entretanto, 
tem mulheres que têm aparência de co-
luna, mas não são. Não possuem funda-
mento. Em 1 Coríntios 3.12,13, lemos: “E, 
se alguém sobre este fundamento levanta 
um edifício de ouro, prata, pedras precio-

sas, madeira, ferro, palha, a obra de cada 
um se manifestará; pois aquele dia, a obra 
de cada um se manifestará, porque será re-
velado no fogo, e o fogo provará qual seja 
a obra de cada um”. O mundo como cons-
truímos está acontecendo e se revelando. 
Veremos com o que é feito a coluna. Por-
tanto, tudo dependerá do modo como te-
mos edificado.

O que você está  construindo em cima 
de Jesus? Está buscando a direção de 
Deus para edificar sua vida sentimental, 
financeira, familiar, ministerial, ou sim-
plesmente, está fazendo o que é melhor 
para você, segundo seu entendimento e, 
ainda culpando os outros pelas conse-
quências? Está caindo nas trevas da era 
digital, com cansaço mental que te parali-
sa de buscar na palavra sustento para ser 
coluna, sal e luz?

Vamos refletir então, levante e come-
ce a guerrear!  Levante e enfrenta!

A mentalidade da carne é te afastar de 
Deus, é ficar chateada, revoltada, prostra-
da, é de te colocar na cama com depres-
são. Creia, maior é Aquele que está em 
você! Deus é fiel para fazer além daqui-
lo que você está pensando.

Você crê e Deus honra tua fé! Essa é 
a fé que vence o mundo.

O Senhor é o mesmo, Ele é abençoa-
dor, Amoroso e Fiel. Pense nisso!

NAS TREVAS
LUZ

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

Jeruza Lisboa 
Pacheco Reis
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