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A PAZ MUNDIAL - COMO SERÁ?

A procura da paz mundial continua, enquanto
arsenais de armamentos mortíferos aumentam
cada vez mais. Os especialistas predizem que,
em breve, a terra se tornará uma relíquia
incinerada — a menos que as condições do
mundo sejam enormemente invertidas.
Exatamente que reserva o futuro para a
humanidade?

Crises Mundiais

A vida humana só pode ser mantida por ar, água e alimento. Mas o homem está
poluindo e envenenando todas essas três preciosidades. A poluição do ar é agora
reconhecida como uma ameaça internacional crescente - não somente à saúde do homem,
mas afeta seriamente a existência de todos os tipos de vida.

A poluição da água é outra ameaça de grande extensão. Por exemplo, a maioria dos
rios e lagos estão tão seriamente poluídos que os suprimentos de água potável, em muitos
lugares, alcançaram um estágio de crise. Agora, cada vez mais, tem-se descoberto que a
poluição está penetrando lentamente também nos suprimentos naturais subterrâneos.

O homem tem exaustado e arruinado o solo do qual ele tira seu próprio alimento.
Bem recentemente, ele vem acelerando grandemente este processo pelo uso de fertilizantes
artificiais que realmente frustra o seu verdadeiro propósito, impedindo que outros
elementos do solo sejam absorvidos, roubando desta maneira aos vegetais, grãos e frutas,
os elementos minerais e as vitaminas tão necessárias a uma boa saúde.

O homem moderno também usa inseticidas venenosos, que não só exterminam os
insetos, como também muitas formas de vida necessárias para nós que estão no solo e no
ar. Esses inseticidas também interferem com a fibra ecológica da vida e ameaçam a
extinção de aves e de mamíferos. Até o próprio homem está potencialmente em perigo.

Outros perigos em potencial para a vida são a grande variedade de raticidas,
desinfetantes, herbicidas , temperos exagerados e preservat ivos art i ficiais não
testados adequadamente. Os cientistas receiam que esses e outros produtos modernos
possam causar danos irreparáveis às gerações seguintes.

Adicionam-se a esses problemas estão as secas, as enchentes, os furacões e os
terremotos e também as doenças epidêmicas. E, além disso, existe a ameaça crescente da
explosão populacional.

A Explosão Populacional

Como a população mundial continua aumentando, é cada vez menor o número de
nações auto-suficientes na produção de alimentos. Apenas seis países são os maiores
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exportadores de alimento para o resto da comunidade mundial. Se um ou mais desses
países exportadores chegarem a experimentar reduções sérias na produção alimentícia
devido ao mal tempo, ou a outros fatores imprevisíveis, durante vários anos, milhões ficarão
famintos e multidões passarão fome até morrer.

Como Seremos Alimentados?

A Bíblia mostra que existe esperança. O Grandioso Deus da Bíblia diz que vai enviar Jesus Cristo
novamente, mas desta vez para nos salvar de nós mesmos e estabelecer o Governo de Deus na terra. Ele
não vai permitir que o homem venha a destruir não somente todos os seres humanos mas todas as vidas
neste planeta.

Pense nisto! O Cristo glorificado está para vir com todo o esplendor, poder sobrenatural e glória do
Deus Todo-Poderoso para salvar a humanidade e colocar um ponto final nas guerras, na destruição
nuclear total das massas, na dor e no sofrimento humano - e introduzir a paz, o bem-estar abundante, a
felicidade e a alegria para toda a humanidade.

Predito Séculos Atrás

A triste condição de nosso mundo foi profetizada e escrita. Há mais de 1.900 anos. Jesus Cristo
predisse as condições caóticas do mundo de hoje. Ele previu as descobertas cientificas e os avanços
tecnológicos que ameaçariam a existência de toda a vida. Jesus advertiu: “E, se o Senhor não
abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria” (Marcos 13:20).

Este mesmo Jesus está a caminho para salvar a humanidade. O que Ele predisse está escrito na Bíblia
por todos estes séculos.

Profecias Ainda a Serem Cumpridas

Mais alguns ainda dirão: “Sempre houve profetas de desgraça. Na Idade Média, quando a peste
bubónica caiu sobre a Europa às pessoas pensavam que o mundo estava acabando”.

Precisamos compreender que muitas profecias bíblicas AINDA estão para ser cumpridas e que
Jesus ensinou que certos acontecimentos específicos devem ocorrer antes que ele retorne para
resgatar a humanidade do aniquilamento. Passemos a estudar essas profecias.

Mas antes de iniciarmos, não deixe de pegar a sua Bíblia. Você deve buscar todas as
referências bíblicas dadas em resposta às perguntas que faremos, lendo-as cuidadosamente.
Comprove a verdade de Deus você mesmo, com a sua própria Bíblia.
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L I Ç Ã O 2 – A Paz Mundial, Como Será?

Escarnecedores e Cépticos dos Últimos Dias

Vivemos numa era em que a vasta maioria de pessoas está confundida sobre a existência de
um Poder Supremo. Muitos escarnecem da idéia da intervenção profetizada de Jesus Cristo nos
negócios do mundo.

Observe que a Bíblia predisse este tempo de escarnecedores e incrédulos.

1. Que sinal o apóstolo Pedro indicou dos “últimos dias”? II Pedro 3:3-4.

2. Qual foi a repreensão de Deus contra essa espécie de incredulidade? Ezequiel 12:21-23.

Comentário: Deus deu a Ezequiel uma mensagem para ser entregue e preservada. Hoje
podemos estudar essas mensagens nas páginas da Bíblia.

3. Deus diz que o provérbio dos que duvidam é comprovadamente sem valor, e que viria o
tempo quando toda a visão seria cumprida? Ezequiel 12:23, 25. Qual é a profecia em que
muitos não querem acreditar? Versículo 20.

Comentário: As pessoas dizem que já se passou tanto tempo que é óbvio que a visão nunca
acontecerá. A resposta de Deus que tudo acontecerá como foi profetizado.

4. Embora as pessoas admitam o fato de que esta calamidade irá acontecer, como tentam elas
raciocinar que está longe? Versículo 27. Deus diz claramente que não haverá suspensão do
cumprimento desta sentença? Versículo 28.

5. Que mensagem Isaías tem para os escarnecedores e cépticos? Isaías 28:21-22. Deus está
lhes advertindo de uma grande destruição sobre toda a terra? Mesmo versículo. Estaria isso
relacionado com o tempo da intervenção de Deus nos acontecimentos mundiais? Versículos 21.

Comentário: Sentimos incapazes de determinar a verdade no que lemos, enxergamos e
ouvimos. Algumas pessoas tem desenvolvido uma atitude céptica e cínica para levar qualquer
advertência a sério - mesmo que venha do próprio Deus. Esta atitude caracteriza a nossa época
moderna.

As advertências de Deus estão registradas na Bíblia. Mas como Deus parece tão irreal para a
maioria das pessoas, elas simplesmente concluem que as profecias bíblicas, sejam elas quais
forem, são irrelevantes e sem nenhuma consequência.

Assim, hoje, milhões de pessoas caminham lentamente como ovelhas distraídas,
despreocupadas, indiferentes e cépticas [descrentes]. Elas estão adormecidas - inconscientes do
grave perigo à frente. São como passageiros de um trem que avança atroando pelos trilhos,
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ignorando completamente que adiante há uma ponte caída.

E vocês - e sua família? Vocês são também cínicos, cépticos, descrentes?

A Profecia Não Falhou

Um terço da Bíblia é de profecias - e enquanto várias profecias já foram cumpridas, muitas
outras ainda pertencem ao profetizado “tempo do fim”.

Com isto em mente, examinemos certas profecias chaves.

6. Joel profetizou sobre um esperado “dia de Senhor”? Joel 1:15. Será o dia quando Deus
intervirá nos negócios do mundo? Joel 3:1-2, 11-14. Quando será esse tempo? Será após os
grandes sinais nos céus? Versículos 15-16. Veja também Joel 2:10-11, 30-31. Refere-se isso
claramente ao tempo em que Cristo voltará à terra? Mateus 24:29-31.

Comentário: O “dia do Senhor” é mencionado em muitas profecias da Bíblia, e refere-se ao
tempo que culminará com o retorno de Jesus Cristo.

7. O profeta Isaías também profetizou sobre esse tempo? Isaías 24:17-21. O que mais
acontecerá durante esses dias? Isaías 2:11-12.

8. Finalmente, serão cumpridas todas as profecias divinamente inspiradas? Apocalipse 10:5-7.

9. As profecias dadas por Deus falharão? Isaías 55:11. A mensagem de advertência dada ao
povo pelos servos de Deus será cumprida? Ezequiel 33:30-33. Será esta uma mensagem
agradável? Versículos 25-29.

Comentário: Hoje, a maioria das pessoas está cansada de ouvir as más noticias. Apesar disso,
as profecias de Deus dão as más notícias para os que se rebelaram centra ele. Mas há também as
boas notícias para além do tempo profetizado de turbulência e caos mundial (Isaías 2:1-4; Miquéias
4:1-4). Muitas das profecias predizem um tempo de paz, de felicidade, de restauração e de alegria
para aqueles que servem e obedecem a Deus.

O Mundo Seria Enganado

10. Enquanto estava sentado no monte das Oliveiras, os discípulos de Cristo lhe perguntaram
sobre a sua segunda vinda. Jesus predisse que muitos enganadores se levantariam para enganar
a muitos antes de sua volta? Mateus 24:3, 5, 11, 24.

11. Mas, ordenou Jesus que seus discípulos ensinassem a verdade de Deus a todas as nações?
Mateus 28:19-20. Os seguidores de Jesus estariam proclamando a verdade de Deus ainda no final
do século? Versículo 20.

12. Enquanto isso, os enganadores se tornariam extremamente ativos? II Timóteo 3:13.
Teriam os homens somente uma “simulação” - uma aparência exterior - de piedade? Versículo
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5. Paulo não estava falando dos “últimos dias”? Versículo 1.

13. Profetizou Jesus que alguns dos falsos mestres declarariam até mesmo que ele já tinha
voltado? Mateus 24:23-26.

Comentário: Naquela altura, não haverá a menor dúvida de que Cristo tenha voltado.

Os “sinais dos tempos”

Há um paralelo à grande falta de compreensão dos acontecimentos proféticos que culminam
com a volta de Jesus Cristo. Os judeus, no tempo da primeira vinda de Cristo, também não
compreenderam e, por isso, não o reconheceram ou aceitaram totalmente como o Messias
profetizado.

Jesus disse aos líderes religiosos de seus dias que os sinais que acompanharam seu ministério
eram prova suficiente de que ele era o Cristo profetizado. As profecias do Antigo Testamento, com
as quais estavam bem familiarizados, haviam predito o tempo exato e a maneira de sua aparição
sobre a terra. Apesar disso, eles se recusaram a acreditar.

14. O que esses fariseus e saduceus zombadores pediram que Jesus lhes mostrasse? Mateus
16:1. Como Jesus lhes respondeu? Versículo 2-3.

Comentário: Os líderes religiosos dos dias de Jesus não compreenderam os “sinais dos
tempos”. Contudo, eles foram ensinados que o Messias viria, pois a mesma mensagem foi
repetida em quase todos os livros do Antigo Testamento. No versículo 3, Jesus lhes mostrou que
eles podiam compreender - se realmente quisessem.

15. Que outro sinal - além das claras profecias do Antigo Testamento que já conheciam -
deu Jesus? Mateus 16:4. Qual foi o “sinal do profeta Jonas”? Mateus 12:39-40.

Comentário: Os ateístas e agnósticos zombam do registro bíblico de “Jonas e a baleia”.
Contudo, Jesus disse aos fariseus que ele ficaria na sepultura o mesmo lapso de tempo que Jonas
permaneceu no ventre do grande peixe. Este viria a ser o “'sinal” especial para aquela geração, de
que ele era realmente o Cristo profetizado.

16. Cumpriu-se o sinal? Leia Mateus 27:57-66 e 28:1-6. Observe especialmente o versículo 6.

Comentário: Duas mulheres vieram ao túmulo onde Cristo fora colocado. Quando chegaram,
elas o encontraram vazio. Elas souberam que Cristo havia ressuscitado. O sinal aconteceu. Jesus
provou, sem sombra de dúvidas, que ele era o Messias profetizado e o Salvador da humanidade.

Eventos que Precederão o Retorno de Cristo

17. Tendo Jesus explicado aos seus discípulos os acontecimentos que
precederiam a sua intervenção (Mateus 24:3-41), que mais afirmou Ele que
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viria a ocorrer no fim dos tempos, além da vinda de muitos falsos profetas? Mateus 24:6-7.

Comentário: A I Guerra Mundial começou em 1914. Desde então, tem se levantado nação
contra nação, e reino contra reino. Somente desde a II Guerra Mundial houve mais de 150 conflitos
armados por todo o mundo. E muito mais guerras acontecerão.

18. A fome é urna das indicações principais de que a intervenção de Cristo nos negócios
mundiais está peno? Mateus 24:7.

Comentário: Por aproximadamente 15 anos após a II Guerra Mundial, a produção de alimentos
manteve o mesmo nível da população nos países subdesenvolvidos. Mas o quadro voltou no final
de 1950. Durante a década seguinte, a taxa de natalidade cresceu consideravelmente. Cada vez
mais temos mais gente no planeta e menos alimentos para comer.

Agora todo ano a população mundial aumenta em mais de 80 milhões. A cada dois anos o
equivalente à população de um Brasil é acrescentado à população mundial. Muitas regiões
enfrentam rigorosas crises à medida que a população ultrapassa a produção de alimentos.

Na América do Sul e Central, a pobreza mais deprimente pode ser vista. Todavia, em várias de
suas nações estima-se que a população duplique dentre de 25 anos. No passado isto era
considerado impossível.

O fato da lenta produção alimentícia mundial, associado à realidade da explosão populacional,
reflete que uma crise de grande proporção se aproxima. Os milhões que morrem de fome a cada
ano podem se multiplicar por cem. Centenas de milhões de seres humanos podem perecer numa
fome de âmbito mundial. Isto não é coisa nem para se pensar.

Doenças que Matam - Pandemia Global

19. O que mais ocorrerá conforme foi profetizado? Mateus 24:7.

Comentário: Jesus Cristo previu que o mundo experimentaria enormes doenças epidémicas
ames de sua segunda vinda. Os problemas de saúde são parcialmente o resultado da escassez de
alimentos e da consequente má nutrição, que enfraquecem as defesas naturais do corpo. Enquanto as
populações aumentam, isto significa mais desperdício e sujeira, mais lixo, mais poluição da
água, do ar e da terra. E mais doenças. Sob condições de superlotação, uma epidemia pode
alastrar-se de uma pessoa para outra como fogo de palha. Todas as grandes pestilências do passado
foram causadas por tais doenças contagiosas.

Não é inconcebível que uma epidemia de gripe como a que ocorreu em 1918 pudesse atacar
toda a população. Apesar da ciência médica, os germes de doenças, bactérias e vírus têm adquirido
uma espantosa resistência “aos remédios maravilhosos” de alguns anos atrás. Por meio de mudança
e adaptação, sua resistência aos medicamentos e vacinas modernos está cada vez maior. É bem
possível que uma super-gripe ou outra peste mortal possa varrer o mundo, matando milhões.

Lembre-se também de que o homem moderno já vive num ambiente envenenado. Ele respira o
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ar poluído, bebe água contaminada, e come alimentos carregados de pesticidas. O resultado
inevitável é que o coração, os pulmões e o corpo inteiro se enfraqueçam, diminuindo assim a
resistência às doenças que quase sempre atacam primeiro os mais fracos.

Os cientistas estão ficando cada vez mais alarmados quando estudam a situação mundial.
Eles percebem os sinais crescentes de tais epidemias. A praga da cólera e mesmo a peste bubônica
- a chamada “peste negra” da Idade Média - poderiam voltar de modo terrível no futuro próximo.

A População Mundial Dizimada

20. A Bíblia prediz que haverá uma grande guerra? Apocalipse 9:14-18. Quantos irão morrer
nessa terrível conflagração? Versículos 15, 18.

Comentário: Terrível quanto pareça, os milhões que morreram em guerras anteriores nada
representam comparados com a enorme dizimação da vida humana pouco antes da vinda de Cristo.
Aproximadamente, um terço da raça humana morrerá nessa guerra. E lembre-se, esta taxa de
matança será acrescida aos milhões com os que morrerão de fome e de doenças.

21. Em resumo, o que Isaías profetizou com relação à população da terra quanto Cristo voltar?
Isaías 24:1, 3. Por quê? Versículos 5-6.

Comentário: Apesar da tremenda carnificina que terá lugar antes do retorno de Cristo, restarão
ainda milhões de habitantes vivos na terra. Com esses restantes da população, Cristo iniciará o seu
reinado sobre a terra.

O Propósito da Profecia

22. Afinal de contas, qual é o propósito da profecia?

Comentário: As palavras de Jesus, proferidas há mais de 1.900 anos, certamente eram
proféticas. Jesus sabia que o homem, entregue aos seus próprios inventos, afligiria a si
mesmo e, finalmente, acabaria com toda a vida – a menos que algo totalmente imprevisível
ocorresse para impedi-lo. Esta é razão por que ele prometeu intervir nos negócios do
mundo. Jesus Cristo está cindo para resgatar o mundo de si próprio, porque o homem há terá
ficado finalmente sem recursos.

Naturalmente, o propósito da profecia está escrito na Bíblia. Mas a curiosidade humana
de querer saber especificamente o que, onde e quantas vezes, tende a obscurecer a essência
das lições verdadeiramente importantes que Deus dá ao seu povo através da profecia.

Primeiramente, a profecia bíblica nos leva a Deus. Ela nos faz lembrar que Deus
fiscaliza, supervisiona e intervém nos negócios humanos quando deseja. Pelo seu poder suas
promessas são cumpridas no tempo que determinou. No final, o bem prevalece sobre o mal (Daniel
4:17).

A Profecia bíblica nos lembra de que Deus é o Juiz, o Árbitro Supremo de todas as coisas.
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Através da profecia, aprendemos que ninguém escapa sem prestar contas. A opressão ao pobre e ao
fraco não durará para sempre. Cada ato será levado em conta. O julgamento virá com certeza. A
profecia então é uma motivação para se praticar a justiça, bem como uma advertência para que nos
resguardemos de participar do mal que há no mundo (II Pedro 3:17).

A profecia também nos lembra do amor e a lealdade de Deus. Virá o tempo quando o
seu reino será estabelecido sobre todas as nações, e todos os povos vão conhecer o arrependimento
(II Pedro 3:9). Através da profecia também Deus nos assegura de que a nossa fé não é em vã. Tudo
o que tem prometido com certeza acontecerão. Não sabemos quando, mas sabemos o que fazer
enquanto esperamos: ter fé, ter esperança, viver piedosamente como filhos fiéis, brilhar como
luzes nas trevas do mundo (Mateus 5:16).

23. As guerras nos destruirão?

Comentário: Embora haja guerras, grandes e pequenas, a profecia bíblica nos diz que o mundo
não será totalmente destruído pela guerra nuclear, ou de qualquer outra espécie inventada pelo
homem. O próprio Deus, depois de cumprir o seu propósito para com a humanidade, queimará
a terra e criará em seu lugar novos céus e uma nova terra na qual habitará justiça (II Pedro 3:12-13).

24. Quando?

Comentário: Exatamente como e quando Deus o fará, não nos foi dado saber. Mas, através da
revelação que ele nos dá na profecia bíblica, nós nos alegramos na certeza de que ele o fará. E
somos motivados pelo seu Espirito para viver de acordo com essa fé.

Através da profecia bíblica, então, somos confortados e encorajados, e estamos seguros de que
o curso da história está sob o controle de Deus, o Deus de amor, de paz e de misericórdia. Nós
estamos seguros de que o nosso trabalho de amor em Jesus Cristo não é vão. Fomos inspirados a
confiar que todos os erros serão justificados, todas as fraquezas imperfeitas serão endireitadas e
haverá vida além da morte - vida feliz, pacífica e completa para sempre.

25. Bem aventurados os que obedecem a Deus e Suas profecias?

Comentário: Conhecedores de todas estas coisas, somos motivados a viver piedosamente em
Jesus Cristo (II Pedro 3:14).

Há na verdade um futuro brilhante (Jeremias 29:11). Mesmo com os seres humanos pecando.
Deus não esquecerá o seu povo. O mundo vindouro é um mundo de esperança, de oportunidade de
paz.

26. Cristo trará a paz a esse mundo?

Comentário: A profecia nos assegura essa esperança, e nos inspira a fazer firme a nossa
“vocação e eleição” (1 Pedro 1:10).

Cristo virá com grande poder para um mundo que rejeita a Deus, a fim de salvá-lo de si próprio.
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Sua vinda dramática introduzirá um começo de PAZ e de PROSPERIDADE para toda a
humanidade.

Todos finalmente aprenderão a levar uma vida feliz e abundante sob o justo governo de Cristo.
Todo o mundo começará a colher as abundantes bênçãos de Deus.


