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Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver 
para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério 
de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os 
profetas. APOCALIPSE 10:7

SERÁ QUE DEUS AINDA FAZ MILAGRES 
COMO NOS TEMPOS BÍBLICOS? 

ALGUMA VEZ VOCÊ JÁ SE 
PERGUNTOU POR QUE PRECISA SER 

BATIZADO? 

SÓ PORQUE É MEMBRO DE IGREJA, 
SIGNIFICA QUE VOCÊ ESTÁ SALVO? 

O QUE REALMENTE ACONTECEU ENTRE A 
SERPENTE E EVA NO JARDIM DO ÉDEN? 

VOCÊ SABIA QUE A BÍBLIA PROMETE 
QUE O MISTÉRIO DE DEUS SE CUMPRIRIA 

NESTES ÚLTIMOS DIAS? 

É TEMPO DOS MISTÉRIOS SEREM 
DESBLOQUEADOS E 

REVELADOS AO MUNDO.  
VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A OUVIR A 
VERDADEIRA PALAVRA DE DEUS?
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Agora, olhem amigos, pensem no rei George 
da Inglaterra, quando foi curado de esclerose 
múltipla, quando fizemos oração por ele. 
Pensem em Florence Nightingale, (sua avó, a 
fundadora da Cruz Vermelha), estava com cerca 
de sessenta libras [27 kg] de peso, deitada 
lá morrendo com um câncer no duodeno do 
estômago, deitada lá morrendo. Uma pombinha 
voou para o arbusto lá e o Espírito de Deus veio 
e disse: “ASSIM DIZ O SENHOR, ela viverá.” E 
ela pesa cento e cinquenta e cinco libras [70 kg] 
em perfeita saúde.
Pensem no congressista Upshaw limitado 
a cadeiras e à cama por anos consecutivos, 
por sessenta e seis anos. E numa questão de 
instantes se pôs de pé, correu pelo edifício, 
tocou os dedos dos pés, ficou perfeitamente 
normal e bem.
Somente pensem nos milhares e milhares de 
pessoas que têm sido curadas. Por que ficar-
mos parados aqui até morrermos? Façamos 
alguma coisa a respeito.

Tenha fé, se você está enfermo ou tem necessidades. 
A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e 
eternamente, assim, se Ele foi poderoso para realizar 
um milagre há dois mil anos, então Ele é poderoso 
para fazer a mesma coisa hoje. Ele nos prometeu que 
somos curados, se somente crermos. 

João 14:12

Na verdade, na verdade vos 
digo que aquele que crê em 
mim também fará as obras que 
eu faço e as fará maiores do 
que estas, porque eu vou para 
meu Pai. 

Todos podemos virar as páginas da Bíblia e ver que 
Deus faz milagres: Moisés dividiu o mar Vermelho, 
Elias invocou fome, Jesus andou sobre a água, e os 
discípulos curaram os enfermos. 

Há milhares de acontecimentos miraculosos 
registrados na Bíblia. Se Deus testifica com sinais e 
maravilhas, então onde estão Seus milagres hoje? Ele 
pode curar câncer como curou lepra na Bíblia? E quanto 
à AIDS ou malária? Ele ainda pode fazer milagre? Sim, 
Deus ainda faz milagres e estes sinais seguem aos 
que creem. 

O SOBRENATURALO Sobrenatural

Marcos 16:17-18

Estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, 
expulsarão demônios; falarão novas línguas; 

Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa 
mortífera, não lhes fará dano algum; e imporão as mãos 
sobre os enfermos e os curarão.
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William D. 
Upshaw  
serviu oito anos 
na Câmara dos 
Deputados dos 
Estados Unidos 
e concorreu à 
presidência em 
1932. Um acidente 
agrícola paralisou-o 
quando criança, 
e passou 66 anos 
ou de muletas ou 
numa cadeira de 
rodas. Em 1951 ele 
foi completamente 
curado e andou 
perfeitamente o 
resto da vida. 

Florence 
Nightingale, 
parente distante 
da famosa 
enfermeira, tinha 
câncer terminal 
de estômago. Ela 
enviou esta foto 
como último apelo 
para oração antes 
que o câncer 
finalmente lhe 
tirasse a vida. 
Como você pode 
ver, ela estava a 
ponto de morrer 
antes do Senhor 
Jesus a curar 
em 1950. A foto 
seguinte foi tirada 
após sua cura 
e enviada como 
testemunho de que 
Deus ainda cura os 
enfermos. 

Tris 
Griffin foi ao consultório do médico no início de 2013 por causa de 
dor nas costas pois ela temia que pudesse ser uma recorrência de sua 
batalha contra o câncer. Uma ressonância magnética mostrou uma 
“dissecção aórtica” no coração, o que levou os médicos a fazerem mais 
exames e agendarem uma cirurgia de emergência no dia seguinte. 
A linha através do coração, na imagem, é uma óbvia fissura que 
significaria morte rápida e quase certa caso se rompesse. 
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Referências
Salmo 103:2-3 
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças de nenhum de seus benef ícios. 
É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades;

Isaías 53:5
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz 
a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados.

Marcos 16:17
E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão demônios; falarão novas 
línguas;

Lucas 17:6
E disse o Senhor: Se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: Desarraiga-te 
daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria.

João 14:12
Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e 
as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. 

I Tessalonicenses 1:5
Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito 
Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. 

Hebreus 2:3-4 
Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser 
anunciada pelo Senhor, foi-nos, depois, confirmada pelos que a ouviram; 
Testificando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e várias maravilhas, e dons do 
Espírito Santo, distribuídos por sua vontade?

Hebreus 13:8 
Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente.

Tiago 5:15
E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-
ão perdoados.

I Pedro 2:24
Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os 
pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados.

No dia seguinte, depois de crentes orarem por ela, os médicos 
realizaram outra tomografia computadorizada para identificar 
a localização da fissura antes da cirurgia. Desta vez, as imagens 
mostraram um coração completamente saudável. Perplexo, o cirurgião 
disse à Sra. Griffin: “Não sei o que lhe dizer. A senhora tinha uma 
dissecção aórtica, mas agora toda a evidência desapareceu.” Ele lhe 
mostrou as imagens antes da oração, e então depois. “A senhora está 
livre para ir embora, e a propósito, também não há sinal algum de 
câncer. A senhora está em perfeita saúde.” 

(esquerda) A seta do médico está 
apontando para a aorta, a qual é 
a área circular escura no centro 
da imagem. A linha diagonal 
através dela é o aneurisma, ou 
“dissecção” da aorta, que requer 
cirurgia imediata e é fatal 
caso se rompa. (acima) Uma 
segunda tomografia foi feita 
no dia seguinte. A dissecção 
desapareceu completamente e 
nunca mais voltou.
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Salmos 96:13 

Ante a face do SENHOR, 
porque vem, porque vem 
a julgar a terra; julgará 
o mundo com justiça e os 
povos, com a sua verdade.

Há milhares de denominações no mundo hoje. Cada 
religião condena a outra, contudo todas elas prometem 
salvação através da sua denominação. Como sabemos 
qual escolher?

Se escolhemos a Igreja Católica, então aceitamos a 
intercessão dos santos, que nada mais é do que orar 
a ídolos. A Bíblia diz: “Porque há um só Deus e um 
só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, 
homem” (I Tim. 2:5). O sacerdote é chamado de “Pai 
[padre],” o que foi proibido por Jesus em Mateus 
23:9: “E a ninguém na terra chameis vosso pai, 
porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus.” As 
Assembleias de Deus nos dizem que falar em línguas 

JULGAMENTOJulgamento

é a evidência inicial do Espírito Santo, quando Paulo 
disse: “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e 
dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal 
que soa ou como o sino que tine.” (I Cor. 13:1)  

Quase todas as denominações são rápidas em 
nos dizer que muitas coisas na Bíblia são mal 
interpretadas, perdidas em tradução, ou não se 
aplicam ao mundo de hoje. Então, devemos crer na 
Bíblia ou nas doutrinas denominacionais? O que Deus 
usará como padrão para o julgamento?  

Se eu perguntasse aos católicos aqui esta 
noite: “Por meio de que você acha que Deus 
vai julgar o mundo?” Os católicos diriam: 
“Pela igreja católica.” Muito bem, mas, 
qual igreja católica? Pois tem a romana, a 
ortodoxa grega, e muitas delas. Qual igreja 
católica seria? Os luteranos diriam: “Por nós,” 
então vocês, batistas, estão fora. E então se 
disséssemos: “Pela batista,” então vocês, 
pentecostais, estão fora. Portanto, seria tal 
confusão que ninguém saberia o que fazer; 
por isso Ele nunca prometeu julgar o mundo 
pela igreja.

Ele prometeu julgar o mundo por Cristo, e 
Cristo é a Palavra. E a Bíblia é o que julgará o 
mundo, que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, 
e hoje, e eternamente.
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Referências
João 1:1
No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.

João 1:14 
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, 
cheio de graça e de verdade. 

João 5:22
E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo,

João 12:48
Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue; a palavra que 
tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. 

Efésios 1:5-7
E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de 
sua vontade, 
Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no Amado. 
Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da 
sua graça, 

Efésios 2:5-8
Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça 
sois salvos), 
E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus; 
Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade 
para conosco em Cristo Jesus. 
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus.

I João 1:7
Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 

Apocalipse 22:18-19
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes 
acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro; 
E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da 
vida e da Cidade Santa, que estão escritas neste livro.

Need Photo
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Atos 2:38

E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós 
seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos 
pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.

Obviamente, o batismo é muito importante, mas 
importa como somos batizados? Há um batismo 
correto, ou qualquer coisa funcionará? Se você crê na 
Bíblia, então SIM, há um batismo correto. 

A maioria das igrejas batiza em Nome do Pai, Filho e 
Espírito Santo, mas isso não é correto, de acordo com 
a Bíblia. 

Em Atos 19, havia algumas pessoas que já haviam 
crido em Jesus Cristo, mas ainda não haviam recebido 
o Espírito Santo em seus corações. O apóstolo Paulo 
sabia a maneira correta de receber o Espírito Santo, 
então ele lhes perguntou: “Em que sois batizados, 
então?” E disseram: “No batismo de João.” (At. 19:3) 
Paulo viu que não foram batizadas de acordo com o 
mandamento de Pedro em Atos 2:38, assim ele as 
instruiu a serem batizadas novamente em Nome do 
Senhor Jesus. Então, como prometido, elas receberam 
o Espírito Santo.

O NOMEO Nome

Marcos 16:16

Quem crer e for batizado 
será salvo; mas quem não 
crer será condenado. 
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Então, por que os discípulos batizaram 
em Nome de Jesus, quando Jesus 
mesmo lhes disse para batizar em 
Nome (não “nomes”) do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo? (Mt. 28:19) 
Será que eles cometeram um erro? 
Não! Eles fizeram exatamente como 
foram instruídos. 

Enquanto você lê este artigo, pense 
sobre o seu nome. Você é filho? Seu 
nome é “Filho”? Você é mãe? Seu 
nome é “Mãe”? Claro que não, esses 
são simplesmente títulos. Você tem 
um nome real, e assim tem Deus. 

Aqui está a resposta:

E não existe tal coisa na Bíblia de 
alguém ser batizado em nome do Pai, Filho, 
Espírito Santo; porque não existe tal coisa. Pai 
não é nome; e filho não é nome; e Espírito Santo 
não é nome; mas o Nome do Pai, Filho, Espírito 
Santo é o Senhor Jesus Cristo.

Jesus Cristo é Deus! Ele é o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. 

Se você está buscando o Espírito Santo e se 
perguntando por que o Senhor ainda não O deu a você, 
então talvez queira fazer a si mesmo a mesma pergunta 
que Paulo fez: “Em que sois batizados, então?”  

Referências
Mateus 28:19
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;   
[Qual é o Nome do Pai? Nome do Filho? Nome do Espírito Santo?]

Marcos 16:16
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. 

João 5:43
Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu próprio nome, a esse 
aceitareis. [Se Ele vem em Nome de Seu Pai, então qual é o Seu Nome?]

João 10:30
Eu e o Pai somos um.

João 12:45
E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. 

João 14:8-9
Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 
Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a 
mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 

João 20:27-28
Depois, disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; chega a tua mão e põe-na no meu 
lado; não sejas incrédulo, mas crente.
Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu! 

Atos 2:38-39
E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para 
perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe: a tantos 
quantos Deus, nosso Senhor, chamar.

Atos 4:12
E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado 
entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.

Atos 8:12
Mas, como cressem em Filipe, que lhes pregava acerca do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, 
se batizavam, tanto homens como mulheres.

Atos 19:3-6
Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. 
Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que 
cresse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 
E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam línguas e profetizavam.

Efésios 4:5
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo;

Colossenses 3:17
E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele 
graças a Deus Pai.

I João 5:7
Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo; e estes três são um. 
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Está chegando o dia em que cada um de nós, seja cristão 
ou não, vai descobrir exatamente o que está além da 
cortina do tempo. A Bíblia promete a Vida Eterna para 
alguns, e para outros, promete condenação. Todo ser 

humano ao longo da história tem certamente se 
perguntado: “O que vai acontecer comigo 

quando eu morrer?” 

Muito antes de haver uma Bíblia 
para se ler, o profeta Jó observava 

a natureza. Ele falou sobre a 
esperança de uma árvore, como 
era cortada e morria, mas pelo 
cheiro das águas, revivia e 
soltava brotos novos. Jó sabia 
que o homem, como a árvore, 
ressuscitaria para a vida: 

Morrendo o homem, porventura, tornará 
a viver? Todos os dias de meu combate 
esperaria, até que viesse a minha mudança.

Chamar-me-ias, e eu te responderia; afeiçoa-te 
à obra de tuas mãos.

Mas agora contas os meus passos; não estás 
tu vigilante sobre o meu pecado? (Jó 14:14-16)

Jó pode não ter tido uma Bíblia para ler, mas sabia que 
Deus iria, um dia, ressuscitá-lo do sepulcro quando o 
Redentor da humanidade viesse. 

Quem me dera, agora, que as minhas palavras 
se escrevessem! Quem me dera que se 
gravassem num livro!

E que, com pena de ferro e com chumbo, para 
sempre fossem esculpidas na rocha!

Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que 
por fim se levantará sobre a terra.

E depois de consumida a minha pele, ainda em 
minha carne verei a Deus. (Jó 19:23-26)

O profeta estava falando do Senhor Jesus e da 
ressurreição do Seu povo. Por revelação Jó sabia 
que, ainda que nossos corpos possam desaparecer 
completamente, Jesus restaurará nossa carne. E com 
nossos próprios olhos veremos Sua Vinda. Todo o 
povo de Deus anela ver esse dia glorioso.

VIDA APÓSVida Após

João 5:28-29

Não vos maravilheis disso, 
porque vem a hora em que 
todos os que estão nos 
sepulcros ouvirão a sua voz.

E os que fizeram o bem sairão 
para a ressurreição da vida; 
e os que fizeram o mal, para a 
ressurreição da condenação.
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No entanto, tão certo como Deus existe, há também 
um diabo; e tão certo como existe Céu, também 
existe inferno. O que está em jogo é muito mais do 
que podemos imaginar. O apóstolo Paulo disse que 
“as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, 
e não subiram ao coração do homem são as que 
Deus preparou para os que o amam.” (I Cor. 2:9)

Nossa mente não pode compreender quão grande 
será o Céu, e nem podem eles compreender os 
horrores do inferno. Jesus nos disse que o inferno 
é tão ruim que seria melhor se cortássemos um 
membro do nosso corpo do que nos arriscarmos a ir 
para aquele horrível lugar.
E, se a tua mão te escandalizar, corta-a; melhor é 
para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas 
mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se 
apaga, (Mc. 9:43)

Então, quem vai para o Céu? E quem vai para 
o inferno? É um pensamento triste, mas Jesus 
disse que a maioria das pessoas não vai receber a 
recompensa que Ele está querendo dar: Entrai pela 
porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, 
o caminho que conduz à perdição, e muitos são os 
que entram por ela; E porque estreita é a porta, e 
apertado o caminho que leva à vida, e poucos há 
que a encontrem. (Mt. 7:13-14)

Jesus também disse: “Nem todo o que me diz: 
Senhor, Senhor! entrará no Reino dos céus, mas 
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? E, em teu 
nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, 
não fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi 
abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de 
mim, vós que praticais a iniquidade.” (Mt. 7:21-23)

Só porque uma pessoa afirma seguir o cristianismo 
não significa que esteja salva. Assim, essa é 
a pergunta óbvia em nossa mente: Como faço 
para receber a Vida Eterna? Jesus nos deu uma 
resposta muito simples: “Na verdade, na verdade 
vos digo que quem ouve a minha palavra e crê 
naquele que me enviou tem a vida eterna e não 
entrará em condenação, mas passou da morte para 
a vida.” (Jo. 5:24)

Infelizmente, existem tão poucas pessoas no mundo 
hoje que estão dispostas a tirar tempo de seus dias 
atarefados para ouvir a Palavra de Deus. E há menos 
ainda que crerão na Palavra, uma vez que a ouçam. 

As igrejas nos dizem que devemos ser boa pessoa, 
pensar positivamente, não mentir, enganar ou roubar, 
e iremos para o Céu. Elas não entendem que o inferno 
estará cheio de pessoas que parecem viver uma vida 
boa. A realidade é que não vamos para o Céu por causa 
das nossas boas obras, ou porque somos membros 
de determinada igreja. Há apenas um caminho para 
a Vida Eterna, que é através de Jesus Cristo. Ele nos 
ensinou que devemos CRER em Sua Palavra, que é a 
Bíblia. Caso contrário, como poderíamos ser salvos? 



21

Quando o dia do juízo chegar para você, você vai 
ouvir: “Vinde, benditos de meu Pai, possuí por 
herança o Reino que vos está preparado desde 
a fundação do mundo;” (Mt. 25:34), ou vai ouvir: 
“Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, 
preparado para o diabo e seus anjos”? (Mt. 25:41)

Enquanto seus olhos leem estas palavras, você tem 
uma escolha a fazer: Será que vai escolher crer na 
Palavra de Deus? 

Onde você vai passar a eternidade?

Referências
Jó 14:12-16
Assim o homem se deita e não se levanta; até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá 
de seu sono.
Tomara que me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me 
pusesses um limite, e te lembrasses de mim!
Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que 
viesse a minha mudança.
Chamar-me-ias, e eu te responderia; afeiçoa-te à obra de tuas mãos.
Mas agora contas os meus passos; não estás tu vigilante sobre o meu pecado?

Jó 19:23-26
Quem me dera, agora, que as minhas palavras se escrevessem! Quem me dera que se gravassem 
num livro!
E que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha!
Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.
E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus.

Mateus 7:21-23
Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos céus, mas 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? E, em teu 
nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas?
E, então, lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a 
iniquidade. 

Mateus 22:14
Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos.

João 3:16-17
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o 
mundo fosse salvo por ele. 

João 5:24
Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem 
a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 

I Coríntios 2:9
Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao 
coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 

I Tessalonicenses 4:13-18
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos 
entristeçais, como os demais, que não têm esperança. 
Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem Deus os 
tornará a trazer com ele. 
Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do 
Senhor, não precederemos os que dormem. 
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de 
Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro; 
Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a 
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
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Gênesis 3:6-7

E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se 
comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar 
entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a 
seu marido, e ele comeu com ela.

Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que 
estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si 
aventais.

Gênesis 3:14-15

Então, o SENHOR Deus disse à serpente: Porquanto fizeste 
isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os 
animais do campo; sobre o teu ventre andarás e pó comerás 
todos os dias da tua vida.

E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente 
e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o 
calcanhar.

Este é o primeiro pecado registrado na Bíblia. A mais 
astuta de todas as alimárias, a serpente, “enganou” 
Eva a comer de um fruto proibido. Ela o comeu e 
então o deu a seu marido, o que os levou a perceber 
que estavam nus. 

As perguntas óbvias são: Como uma cobra pode 
falar? O que uma maçã tem a ver com estar 
nu? E, onde é que a semente da serpente 
se encaixa em tudo isso? 

A Bíblia diz que a serpente era 
a mais “astuta” de todas as 
alimárias. Ela era tão parecida 
com um humano que podia 
andar, falar, e até mesmo ter 
uma conversa inteligente. 
Depois que enganou a  
mulher de Adão, Deus a 
amaldiçoou a ser uma cobra, 
mas não antes do estrago ter 
sido feito e a semente ter sido 
plantada. 

A Bíblia diz, em Gênesis 
3:15, que a serpente tinha 
uma semente, e que Deus pôs 
inimizade entre as duas sementes. 
Obviamente, a semente da serpente 
misturou-se com a semente natural 

O PECADO ORIGINALO Pecado Original

Gênesis 3:1

Ora, a serpente era mais 
astuta que todas as 
alimárias do campo que o 
SENHOR Deus tinha feito. E 
esta disse à mulher: É assim 
que Deus disse: Não comereis 
de toda árvore do jardim?
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a Si mesmo, por isso o relato de Gênesis conta 
como ele produziu a sua semente e introduziu-
se ou injetou-se na raça humana. Recorde 
também que Satanás é chamado a ‘serpente’. É 
de sua semente ou injeção na raça humana que 
estamos falando.

Antes mesmo que Adão tivesse conhecimento 
carnal de Eva, a serpente teve esse 
conhecimento antes que ele. E o que nasceu 
disso foi Caim. Caim era (nascido, gerado) do 
“Maligno”. I Jo. 3:12

…A verdade sobre o assunto é que Eva 
teve em seu ventre DOIS filhos (gêmeos) 
provenientes de DISTINTAS fecundações. Ela 
esteve grávida de gêmeos, com a concepção 
de Caim um pouco antes da de Abel.

de Eva antes da separação. Como poderia tudo isso 
ser resultado de comer uma maçã? Então, alguns 
versículos depois, “chamou Adão o nome de sua 
mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os 
viventes.” Observe que não diz que Adão era o pai de 
todos os viventes. 

Existem diferentes “frutos” na Bíblia. Naturalmente, 
há o fruto literal, como uma maçã, que cresce e é 
consumido como alimento. Há também o fruto que 
se refere às nossas obras, quer sejam obras naturais 
como agricultura e negócios, ou obras espirituais, 
como realizar milagres e pregar o Evangelho. Então, 
há o fruto do ventre, que se refere à concepção e ao 
parto. 

Será que comer um fruto literal daria a Adão e Eva 
o entendimento de que estavam nus? Ou, seria 
necessária uma relação física entre um homem e uma 
mulher para eles entenderem por que deviam cobrir 
certas partes de seus corpos? 

O que realmente aconteceu naquele dia no Jardim 
para levar toda a humanidade a cair?

Visto que a Semente da mulher foi Deus 
reproduzindo-Se literalmente em carne humana, 
assim a semente da serpente foi o caminho 
literal que Satanás encontrou que lhe facultasse 
abrir a porta para ele próprio adentrar a raça 
humana. Era impossível para Satanás (porque 
ele é apenas um ser espiritual CRIADO) 
reproduzir-se da maneira que Deus reproduziu 
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Referências
Gênesis 3:6-7
E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore 
desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele 
comeu com ela.
Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas de 
figueira, e fizeram para si aventais.
[Como eles conheceriam que estavam nus por comerem de um fruto?]

Gênesis 3:13-15
E disse o SENHOR Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, 
e eu comi.
Então, o SENHOR Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e 
mais que todos os animais do campo; sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua 
vida.
E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a 
cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
[A serpente tinha uma semente. Obviamente, isto não se refere a uma cobra.]

Gênesis 3:20 
E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes.
[Por que Adão não é chamado o pai de todos os viventes?]

Gênesis 4:1-2
E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do SENHOR 
um varão.
E teve mais a seu irmão Abel; e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
[Toda vida vem de Deus, quer concebida legitimamente ou ilegitimamente. Satanás não pode  
criar vida.]

Lucas 3:38
E Cainã, de Enos, e Enos, de Sete, e Sete, de Adão, e Adão, de Deus. 
[Onde está o primogênito Caim na linhagem de Adão?]

I João 3:12
Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as 
suas obras eram más, e as de seu irmão, justas.
[Deus criou Adão à Sua própria imagem. De onde veio a malignidade de Caim, e de onde veio a 
justiça de Abel? Seus atributos foram herdados de seus pais.]

Judas 1:14
E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor 
com milhares de seus santos,
[Em nenhum lugar da Bíblia Caim encontra-se na linhagem de Adão.]
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O DIA TERRÍVEL DO SENHORO Dia Terrível do Senhor

Malaquias 4:1

Porque eis que aquele dia vem 
ardendo como forno…

Malaquias 4:5-6

Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia 
grande e terrível do SENHOR;

E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração 
dos filhos a seus pais; para que eu não venha e fira a terra 
com maldição.

O último livro do Antigo Testamento promete a 
destruição do mundo. Mas antes do fim, está predito 
que o profeta Elias vai voltar e apresentar o Messias. 
Alguns dizem que João Batista cumpriu esta profecia. 

Há dois mil anos, os judeus estavam esperando o 
Messias vir. Eles sabiam que Malaquias profetizou que 
um homem com o espírito de Elias iria lhes apresentar 
o Messias. Mas quando João Batista veio, ele não 
era o que eles esperavam que Elias fosse. Quando 
questionaram Jesus sobre o porquê de Elias não ter 
vindo primeiro, Ele claramente lhes disse que João 
foi o cumprimento daquela profecia: “E, se quereis 
dar crédito, é este o Elias que havia de vir.” (Elias é a 
forma grega do nome hebraico, Elijah.)
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Foi apenas um pequeno grupo de pessoas que recebeu 
esta revelação. Para a maioria dos líderes religiosos, 
João não era mais do que um crítico exagerado de suas 
organizações. Eles não só deixaram de reconhecer o 
espírito de Elias, mas pior ainda, também falharam em 
reconhecer a Vinda de Cristo.

Então, João Batista cumpriu a profecia de 
Malaquias? Não completamente.
Primeiramente, o mundo não “ardeu como forno” 
ainda, por isso sabemos que pelo menos parte 
de Malaquias 4 ainda está para acontecer. Outra 
parte da Escritura que não foi cumprida por João foi 
“converter o coração dos filhos a seus pais.” E, Jesus 
mesmo profetizou que Elias virá (futuro) e restaurará 
todas as coisas. (Mt. 17:11)  

Portanto, devemos estar esperando por 
Elias antes da Segunda Vinda de Cristo!  
Agora, neste dia moderno, é hora da Segunda Vinda 
do Senhor Jesus. Novamente, foi-nos prometido que 
o espírito de Elias O apresentará a nós, de acordo 
com Malaquias 4. Mas que grupo de pessoas vai 
reconhecer Elias quando ele vier? Somente aqueles 
que estão esperando por ele.   

Estas Palavras de nosso Senhor e Salvador vêm à 
mente quando pensamos na profecia de Malaquias 
para estas horas finais do tempo:  

Mas digo-vos que Elias já veio, e não o 
conheceram...

Mateus 17:12
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Referências
II Reis 2:15
Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias 
repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra.

Isaías 40:3-4
Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do SENHOR; endireitai no ermo vereda a nosso Deus.
Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos; e o que está torcido se 
endireitará, e o que é áspero se aplainará. [João Batista]

Malaquias 3:1
Eis que eu envio o meu anjo [João Batista], que preparará o caminho diante de mim; e, de 
repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais; eis 
que vem, diz o SENHOR dos Exércitos.

Malaquias 4:1-6
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno [não aconteceu ainda]; todos os soberbos e 
todos os que cometem impiedade serão como palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o 
SENHOR dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo.
Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas 
asas; e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro.
E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, 
diz o SENHOR dos Exércitos.
Lembrai-vos da Lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual 
são os estatutos e juízos.
Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do SENHOR;
E converterá o coração dos pais aos filhos [João Batista] e o coração dos filhos a seus pais [Elias 
moderno]; para que eu não venha e fira a terra com maldição.

Mateus 11:10
Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará 
diante de ti o teu caminho. [Malaquias 3:1, João Batista]

Mateus 11:14
E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. [João Batista]

Mateus 17:11-12
E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. 
[Elias moderno]
Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. [João 
Batista] Assim farão eles também padecer o Filho do Homem.

Lucas 1:17
E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os 
rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. [João 
Batista]

E se falharmos em reconhecer esta vinda de 
Elias? Deixaremos então de reconhecer a 
Segunda Vinda de Cristo, como os escribas e 
fariseus falharam em reconhecer Sua Primeira 
Vinda porque não reconheceram João Batista?    
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Com tantas doutrinas, denominações e seitas neste 
mundo moderno, onde o verdadeiro crente se encaixa? 
Se Pedro, Tiago e João estivessem aqui na Terra hoje, 
a que denominação se uniriam? Será que milagres 
ainda seguiriam o ministério deles ou professariam que 
aqueles dias já passaram há muito tempo? Será que 
abririam mão do batismo original? Será que seguiriam 
a doutrina de sua igreja, embora um pouco fora da 
Palavra? Será que creriam na Bíblia, ou creriam nos 
fariseus e saduceus de hoje?

Faça para si mesmo esta pergunta: Se Jesus Cristo 
estivesse aqui hoje, você deixaria tudo para segui-Lo? 
Você creria na Palavra Dele? 

Ele está dando a você a mesma oportunidade que deu 
aos Seus discípulos. Ele colocou este folheto em sua 
mão para apontá-lo à Sua Palavra, Sua Bíblia. Você vai 
menosprezá-La?

A PALAVRAA Palavra

Hebreus 4:12

Porque a palavra de Deus 
é viva, e eficaz, e mais 
penetrante do que qualquer 
espada de dois gumes, e 
penetra até à divisão da alma, 
e do espírito, e das juntas 
e medulas, e é apta para 
discernir os pensamentos e 
intenções do coração.

Homens e mulheres, amigos, vocês 
percebem que o Deus do Céu, que 
ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, 
Ele não está morto, mas está vivo? E se Ele 
cumpriu Sua Palavra para com Davi, se Ele 
a cumpriu para com Elias, se Ele a cumpriu 
para com Moisés, se Ele a cumpriu para 
com os filhos hebreus, se Ele a cumpriu 
para com—para com Daniel, Ele a cumprirá 
para com você e para comigo.
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