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Vivemos em um mundo de muitos sofrimentos. Podemos notar muito mais em países de
terceiro mundo. Observe por exemplo os sofrimentos trágicos que vemos até pelas televisões em
países como a África. Famílias e pessoas morrendo de fome, de doenças incuráveis e até outras
coisas que os médicos nem sabem o que são.

Bebês nascem para morrer. As mães não têm nem mesmo leite para nutrir o bebê, pois
estão em situações piores do que o filho(s) que acabou de nascer. Eles nascem somente para
morrer poucas horas ou dias mais tarde.

Como se esta
situação não fosse
totalmente
devastadora, muitos
desses lugares estão
em guerras. Muitos
como quadrilhas
locais ou qualquer
outro tipo de guerra.
No meio a essa
guerra e falta de

cuidados a saúde, muitas doenças aparecem que fazem a vidas das pessoas ainda mais
insuportáveis e sem absolutamente nenhum tipo de esperança.

Mas por quê? Por que temos que viver em um mundo tão devastador? Tão infeliz? Tão
sem esperança? Tão violento? Será que a Bíblia pode no dizer alguma coisa sobre isso?

Um mundo em decadência – a falta de água

Não faz muita diferença para onde olhamos. A pessoa simplesmente liga a televisão na
hora da notícia para notar calamidades por todo o mundo.

Notamos que no mundo a cada vez mais está
havendo falta de água. Seca está acontecendo por
todo o mundo. Reservatórios de águas estão ficando
secos. Os grandes volumes de água nos vários e
imensos reservatórios de água estão a cada ano
ficando mais baixo e em alguns lugares estão
totalmente secos. Estes reservatórios são usados
para suprir as cidades com água.

Agora estamos chegando neste ponto de
história que muitas cidades e até estados estão em

secas. Note que dizem as notícias, “A seca que provocou uma severa quebra nas safras de soja e
milho dos Estados Unidos em 2012 poderá persistir em 2013, segundo informações de institutos
internacionais de meteorologia”. Este instituto chegou a até dizer, “A menos que haja uma
inesperada mudança nas condições climáticas para dias muito úmidos, a seca será, com certeza,
uma característica marcante da temporada de plantio, pelo menos na primavera. Na década de

http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/clima/115740-seca-pode-persistir-nos-eua-em-2013-e-provocar-novas-perdas--afirmam-institutos.html#.U2U1b4FdV8E
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30, houve um período de quatro ou cinco anos em que a seca era algo constante”, disse Bryce
Anderson, agrometeorologista do instituto DTN.

Sim, não faz muita diferença a onde olhar, os autores dizem a mesma coisa... estamos
tendo uma falta de água muito grande ao redor desse mundo. Vamos chegar a uma época onde a
escassez de água será muito grande. A água se tornará tão preciosa como o ouro ou a prata é hoje
em dia. Será um mundo seco e amargo.

Mas por quê?

Um mundo em decadência – a falta de
alimento

Estamos chegando a uma época também onde
haverá grande falta de alimento no mundo. Vamos
chegar a uma época onde as pessoas não terão comida
para comer. Imagina isso? Isso nunca aconteceu na
terra antes. Sim, a história mostra que ouve fome em
muitas cidades e lugares, mas nunca em um sentido
mundial. Isto está acontecendo hoje em dia.

A falta de água e dos lençóis de água está
causando e continuará a causar uma grande falta de
alimento ao redor do mundo. É claro se não houver
água, como podemos ter lavouras? Ou plantações?

Não há dúvida do que está acontecendo com a
terra. A falta de água esta causando a falta de
alimentos. Isto não é um segredo. Observe o que esse artigo escrito pela revista Scientific
American Brasil, diz...

“Durante muitos anos, tenho estudado tendências agrícolas, populacionais, ambientais,
econômicas e suas interações. Os efeitos combinados dessas tendências e as tensões políticas
que elas geram apontam para o colapso de governos e sociedades. Eu mesmo vinha resistindo à
idéia de que a escassez de alimentos poderia levar à derrocada não apenas de governos,
isoladamente, mas também de nossa civilização global.

Não tenho mais como ignorar esse risco. Nosso reiterado fracasso em lidar com os
declínios ambientais que minam a economia alimentar mundial – e, mais importante, reduzem os
níveis dos lençóis freáticos, erodindo solos e elevando temperaturas – me obriga a concluir que
esse colapso é possível”.

Este artigo escrito é muito importante para entendermos o que está acontecendo no
mundo. Se o leitor tiver tempo para ler este artigo, gostaríamos a encorajá-lo a lê-lo.

http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/escassez_de_alimentos_e_ameacas_a_civilizacao.html
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/escassez_de_alimentos_e_ameacas_a_civilizacao.html
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Um mundo em decadência – guerras mundiais

Em meio à falta de água e que irriga as colheitas que em consequências nos dá alimento,
em muitos desses lugares na terra, as pessoas também tem que lidar com os conflitos humanos
como a guerra.

A guerra aumenta a angústia do sofrimento humano. Onde existe guerra, há todos os tipos
de abusos humanos. Não há paz, não há segurança. Todos vivem com medo de sair nas ruas. Há
tiroteios, roubos e muitos outros tipos de criminalidades. E em outros lugares, há até guerras.

Tudo contribui ao sofrimento humano. As guerras estão aumentando também. Muitos já
até dizem que a terceira guerra mundial não é mais nenhum conto de fadas, mas que realmente
vai acontecer em um futuro muito em breve.

Observe as guerras que o homem já fez sendo as sanguinárias acontecendo no século
XX...

 Guerra russo-japonesa (1904-1905)

 Terceira Guerra centro-americana (1906)

 Quarta Guerra centro-americana (1907)

 Guerra Itália-Turquia (1911-1912)

 Guerra da independência do Tibete (1911-1912)

 Guerra do Paraguai (1911-1912)

 Primeira Guerra Mundial (1914-1918)

 Guerra Turquia-França (1919-1921)

 Guerra Turquia-Grécia (1919-1922)

 Guerra Japão-China (1931-1933)

 Guerra do Chaco (1932-1935)

 Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

 Guerra do Sinai entre Israel-Egito (1956)

 Guerra Hungria-União Soviética (1956)

 Guerra Índia-China (1962)

 Guerra da Cashemira entre Índia e Paquistão (1965)

 Guerra Israel-Egito (1969-1970)
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 Guerra do Vietnã (1965-1975)

 Guerra Honduras-El Salvador (1969)

 Guerra das Malvinas (1982)

 Guerra do Golfo (1990-1991)

 Bósnia e Herzegovina (1992-1995)

 Guerra Eritréia-Etiópia (1998-2000)

 Guerra do Iraque (2003)

É Claro nem precisamos falar que a pior guerra ainda está para acontecer, a Terceira
Guerra Mundial.

Um mundo em decadência – epidemia e pandemia

Pestilências ou doenças que já apareceram no mundo, irão aparecer novamente. Observe
o caso da peste bubônica e sua consequência na Europa da época...

“... doença pulmonar ou septicêmica, infectocontagiosa, provocada ela bactéria Yersinia
pestis, que é transmitida ao homem pela pulga através do rato-preto. A pandemia mais
conhecida da doença ocorreu no fim da Idade Média, ficando conhecida como Peste Negra,
quando dizimou 1/3 da população europeia na época”.

Esta doença matou 1/3 da população da
Europa. Muitos cientistas hoje em dia dizem que
vamos ter doenças assim em um futuro bem
próximo. Doenças que matarão milhares de
pessoas. Observe este artigo do wiki sobre as
grandes epidemias e pandemias que quase
eliminaram cidades inteiras...

 Peste do Egito (430 a.C.) - a febre
tifóide matou um quarto das tropas atenienses e

um quarto da população da cidade durante a Guerra do Peloponeso. Esta doença fatal
debilitou o domínio de Atenas, mas a virulência completa da doença preveniu sua
expansão para outras regiões, a doença exterminou seus hospedeiros a uma taxa mais
rápida que a velocidade de transmissão. A causa exata da peste era por muitos anos
desconhecida; em janeiro de 2006, investigadores da Universidade de
Atenas analisaram dentes recuperados de uma sepultura coletiva debaixo da cidade e
confirmaram a presença de bactérias responsáveis pela febre tifóide.

 Praga de Antonine (165 - 180) - possivelmente causada pela varíola trazida próximo ao
Leste; matou um quarto dos infectados. Cinco milhões no total. Na plenitude de uma segunda
pandemia (251- 266) 5.000 pessoas chegaram a ser mortas por dia em Roma.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peste_bub%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Septicemia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pulga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rato-preto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peste_Negra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Praga_de_Antonine&action=edit&redlink=1
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 Peste de Justiniano (541- x). A primeira contaminação registrada de peste bubônica.
Começou no Egito e chegou à Constantinopla na primavera seguinte, enquanto matava (de
acordo com o cronista bizantino Procopius) 10.000 pessoas por dia, atingindo 40%
dos habitantes da cidade. Foi eliminada até um quarto da população do oriente médio.

 Peste Negra (1300) – oitocentos anos depois do último aparecimento, a peste
bubônica tinha voltado à Europa. Começando a contaminação na Ásia, a doença chegou à
Europa mediterrânea e ocidental em 1348 (possivelmente de comerciantes fugindo
de italianos lutando na Crimeia), e matou vinte milhões de europeus em seis anos, um quarto da
população total e até metade nas áreas urbanas mais afetadas.

Por que tanto sofrimento?

Vemos aqui então somente alguns exemplos, e realmente são somente alguns pequenos
exemplos, da quantidade de sofrimento que humanos passaram e passam pelo mundo.

Nem entramos em detalhes dos que são cegos, aleijados, surdos e outros tipos de
problemas no corpo. É claro, há aqueles que sofrem com falta de emprego e rumo na vida; outros
são órfãos sem família e sofrem nas mãos dos padrastos e viúvas que sofrem com a falta do
marido... ENFIM... HÁ TANTOS SOFRIMENTOS NO MUNDO QUE É IMPOSSÍVEL
DESCREVER TODOS.

Mas, por quê?... Entenda.

Deus explica - no início não foi assim

No início Deus criou o homem e a mulher. Eles eram perfeitos em seus corpos. Suas
mentes também eram puras perante Deus. Eles adoravam a seu Deus. Tudo era perfeito no
Jardim do Éden. Deus ensinava pessoalmente Adão e Eva sobre todas as coisas desse mundo.
Deus ensinava a eles de como ser feliz e viver uma vida de paz e harmonia. Tudo isso durou até
o dia em que eles se rebelarão contra seu Deus.

Do momento que Adão e Eva rebelaram contra Deus, Deus os expulsou do Jardim e os
deixou deste ponto em adiante, à tomarem suas próprias decisões - eles teriam de achar o
caminho da paz e da felicidade por eles mesmos...

“Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o
mal; ora, para que não estenda a sua mão... O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do
Éden”, Gênesis 3:22-23.

Foi aqui mesmo que começaram todos os problemas de todo o mundo até o dia de hoje. O
homem e a mulher escolheram por eles mesmos decidir o que é o bem e o que é o mal. E é aqui
que nos achamos hoje em dia. Todas as decisões que os homens têm feito foram feitas por eles
mesmos. É mais do que obviou que o homem não sabe o caminho do bem e do mal, vemos os
exemplos dos sofrimentos escritos aqui no início desta lição... Sofrimento... Sofrimento...
Sofrimento.

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Peste_de_Justiniano&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peste_Negra
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O plano de Deus não mudou

O plano que Deus tem de aumentar Sua família não mudou. Deus está treinando o homem
a amar e a confiar Nele. Nisso requere que passemos por vários testes nessa terra até que
cheguemos a um ponto onde Deus mesmo possa dizer a cada humano que tem nascido nesta
terra, “Agora Eu sei que me amarás e que seguirás todas as minhas palavras e não somente isso,
mas ensinarás as minhas palavras a todos e por toda a eternidade”. Uma vez Deus sabendo de
que será um bom filho, obediente e cheio de amor com a Ele, como Jesus Cristo foi, então seu
teste acabará e terá a sua coroa de salvação e passará a viver na família de Deus, como um
membro desta família, para toda a eternidade neste universo gigantesco, “Eis que venho sem
demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa”, Apocalipse 3:11.

Não ninguém tem o poder de mudar o plano de Deus o de qualquer coisa que Deus quer
fazer. A desobediência de Adão e Eva somente colocou o ser humano ainda mais dentro do plano
de Deus. Todos os seres humanos terão de ser testados nessa vida.
Todos terão de passar por vários testes e cada teste os levará a mais
perto de Deus – a confiar mais e mais em Deus. Todos nós temos que
confiar no nosso Deus Pai e Seu filho Jesus Cristo. Eles só querem o
nosso bem. E através do relacionamento que teremos com Eles nessa
terra, cresceremos a nossa confiança, amor, obediência e temor ao
nosso Deus.

São estes tipos de pessoas que Deus quer em Sua família. Ele
não quer pessoas rebeldes; pessoas difíceis de lidarem; pessoas egoístas e controladoras. Essas
pessoas só irão trazer vários tipos de problemas na família de Deus. Observe as guerras que os
demônios e Satanás causaram. A primeira guerra que eles criaram aconteceu no início do
universo físico. Observe a situação dos planetas – todos áridos e sem vida.

Hoje os cientistas conseguem provar que havia água e rios e mares em Marte e Vênus. Os dois
planetas eram lindos desde sua criação. Olhem eles hoje
em dia. Eles foram destruídos na guerra titânica de Satanás
e seus demônios.

“E a sua cauda levou após si a terça parte das
estrelas [anjos] do céu, e lançou-as sobre a terra”,
Apocalipse 12:4. [Satanás enganou 1\3 dos anjos a
rebelarem contra Deus. Eles ser tornaram demônios e a

consequências desta rebeldia, Deus os prenderam na terra, “E disse-lhes: Eu via Satanás, como
raio, cair do céu”, Lucas 10:18, foram jogados na terra e aqui vivem até o dia de hoje esperando
o dia do julgamento], “E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua
própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia”,
Judas 1:6.

Até quando Deus deixará o homem escolher o bem e o mal por eles próprios?

Vimos que as decisões que Adão e Eva fizeram levaram a Deus a se afastarem do homem
os deixando por eles mesmos escolherem o bem e o mal. Isso vem acontecendo por seis mil
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anos. Mas até quando isso continuará? Deus nos dá uma resposta? Sim, Deus fala para nós até
quando tempo isso acontecerá.

Deus deixou o homem seguir por eles mesmos seis mil anos. O plano de Deus para o ser
humano é de sete mil anos. Cada dia da semana é um milênio, “Mas, amados, não ignoreis uma
coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia”, 2 Pedro 3:8.
Observe, entretanto, que Deus fala claramente o tempo exato que Ele deixará o ser humano
seguindo o próprio caminho deles.

Seis mil anos Deus deixou o homem seguir seus caminhos

Deus deixou bem claro o tanto de tempo que o homem seguirá sem Ele. Deus não
interferirá com os afazeres do homem até que este tempo seja comprido. Nunca foi isso tão bem
escrito e tão bem declarado por Deus. Deus não faz nada escondido. Ele sempre revela para o
homem o Seu plano. Em Gênesis, “Então disse o Senhor: Não contenderá o meu Espírito para
sempre com o homem; porque ele também é carne; porém os seus dias serão cento e vinte
anos”, Gênesis 6:3. Sim 120 anos. Mas, anos realmente? Muitos humanos têm vivido mais do
que isso e muitos tem vivido muito menos que 70 anos. O que isso significa então?

Deus não está dizendo aqui o máximo de tempo que Ele ficará com um homem e 120
anos. E que se ele viver mais do que isso, Deus o abandonará.

Deus sem dúvida está nos dizendo alguma coisa. Temos que ver o que é. Temos que
ouvi-Lo. Mas qual é esse tempo então? Qual é esse período de 120 anos? Poderemos ver isso
com mais exatidão se estudar o plano de Deus de sete mil anos.

Jubileu

A cada 50 anos acontece o jubileu onde todas as dívidas são perdoadas. Esta é a lei que
Deus deu aos Israelitas, “O ano quinquagésimo [50] vos será jubileu... Porque jubileu é, santo
será para vós... Neste ano do jubileu tornareis cada um à sua possessão”, Levítico 25:11-13.

O Jubileu como Deus falou aqui é santo. A cada cinquenta anos haverá um Jubileu.
Estudar sobre o Jubileu está além desta lição. Por favor, verifiquem no blog mais lições e artigos
sobre o Jubileu.

Contemos os anos então!

Note que Deus deu 120 anos para o homem viver tomando suas próprias decisões
humanas. Antes desse ano que Deus estabeleceu para o ser humano, Ele não interferirá nos
afazeres do homem. Perceba claramente o que o Jubileu significa - a libertação de dívidas, das
escravidões. Não seria isso perfeito para a volta de Deus nos afazeres do homem.

Sim, chegará um dia onde Deus dirá simplesmente, “Basta. Vocês aprenderam a lição
através de seus anos amargos nessa terra. Chegou a hora de ensiná-los o caminho do bem e do
mal e ensiná-los a viverem feliz e com paz um com o outro”. Então perguntamos, “Não teria até
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mais sentido Deus fazer isso no dia de Jubileu onde Deus perdoará os pecados do homem e pela
primeira vez, mostrará ao homem como ser feliz”. Mas, quando isso acontecerá?

50 jubileus X 120 anos = 6.000 anos. Vemos aqui claramente que Deus deu 50 Jubileus
ao homem. Estes 50 Jubileus são 6.000 mil anos. Por seis mil anos, Deus tem deixado o homem
seguir o caminho dele. De tentar por ele mesmo encontrar a paz e a felicidade. De discernir por
ele mesmo o bem e o mal. Que DESASTROSOS tem sido o resultado que o homem tem feito até
o dia de hoje. Quando infelicidade e miséria e sofrimento têm acontecido neste mundo desde o
tempo de Adão até agora!

Deus nos Deus mais prova. Sim, Ele nos deu.

A parábola de Cristo

Jesus quando falava, usava parábolas, “Tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão, e
nada lhes falava sem parábolas”, Mateus 13:34. Cristo deu uma parábola que pareceu até
estranha, pois parecia que não tinha associação a nada do que Ele estava ensinando naquele
momento. Ele fez associação da parábola ao Reino de Deus – fazendo comparação ao Reino de
Deus.

O que é exatamente era o que Ele estava falando? Note o que fala às escrituras e a
claridade que Jesus explicou do Reino e muito poucos entendem...

“E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que
uma mulher, tomando-o, escondeu em três medidas de farinha, até que tudo levedou”, Lucas
13:20-21.

Novamente...

“Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher
toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado”, Mateus 13:33.

Se ler as escrituras verá que depois que Ele falou isso em vez de explicar aos apóstolos o
que significa, Ele passou a fazer outras coisas e não explicou e curiosamente os apóstolos não
perguntaram. Claramente escondendo o seu significado daqueles que não são dignos de
entenderem os Mistérios de Deus que eram o povo daquela época pois eram rebeldes às palavras
de Deus. E por isso, Deus não quis revelar o significado a eles. Mas, que hoje em dia, que
estamos chegando ao final dos tempos, ao final dos 6 mil anos, a nós nos foi revelado.

Note que se dividirem os seis mil anos por três, terá dois mil anos de eras que Deus nos
deu. 6.000 anos \ 3 eras = 2.000 anos. Mas o que significa isso? Este intervalo de 2.000 mil anos
são eras que Deus deu ao ser humano que acontecerá no decorrer dos seis mil anos. Ou seja,
teremos 3 eras de 2.000 anos até que os 6.000 aconteça. Observe essas eras...
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As Eras

Antes de o universo ter sido criado, havia Deus (João 17:5). No começo, Deus criou o
universo físico no Dia 1, do Mês 1 do Ano Espiritual 1 em meados do Ano Jubileu 0 (Gênesis
1:1). O mundo criado ficou perfeito por 179 dias antes de ser destruído pela rebelião de Satanás
que arruinou e desolou o universo (Gênesis 1:2). Nesse momento, a luz foi separada da escuridão
no Dia 1, do Mês 7 no Ano Civil 1 (Gênesis 1:3). Deus criou o universo físico durante os sete
dias de criação, iniciando o primeiro ano Jubileu. A contagem regressiva para o final de todas as
eras começou no Dia 1 da criação espiritual do universo físico.

Deus em Gênesis mostrou que deu aos humanos 120 anos jubileus que são 6.000 anos.
Cristo disse que o Reino de Deus terá 3 fases, ou eras. Cada era tem 6.000 \ 120 = 2.000 anos.

 Era da Desolação até a Era da Instrução: Essa era começou quando a terra era
desolada e arruinada (Gênesis 1:2). Durante esta era, Adão e Eva foram expulsos do
Jardim do Éden (Gênesis 3:1-4); o dilúvio aconteceu e destruiu a terra durante o tempo
de Noé (Gênesis 7:1-8; 22); e os povos foram espalhados pela terra no tempo da Torre de
Babel (Gênesis 11:1-9). A transição entre a Era da Desolação e a Era da Instrução
aconteceu em meados do ano do Jubileu 40.

Alguns tem calculado essa transição da Era de Desolação e a Era de Instrução aconteceu em
no Dia 1 do Mês 1 no ano Espiritual 2001. Isso equivale no calendário Juliano como dia Terça-
feira, 10 de Abril de 1986 a.C.

 Era da Instrução até a Era do Messias: Esta era conhecida também como era do Torá.
Esta era aconteceu quando Moisés recebeu as instruções no Monte Sinai de Deus. Todos
os profetas de Elias até Malaquias viveram nesta época e o Messias nasceu no final desta
era (Hebreu 9:26).

Foi nessa Era de Instrução que o Criador estabeleceu Sua aliança através de Abraão com
a humanidade (Gênesis 12:1-9; 13:14-17; 15:1-21; 17:1-27; 22:1-18), e Isaque (Gênesis 26:1-5;
26:23-25), Jacó (Gênesis 28:10-22; 35:9-15), Moisés (Êxodos 19:16-24:3), e Davi (Salmos
89:3-4; 89:19-37).

Muitos profetas foram enviados a Israel durante a Era da Instrução. O próprio Messias
nasceu no final desta era (Mateus 1:18-25; Lucas 2:6-7; Hebreus 9:26).

A transição entre a Era da Instrução e a Era do Messias ocorreu em meados do ano
Jubileu 80.

Alguns tem calculado que a transição da Era de Instrução à Era do Messias aconteceu
no segundo dia da semana, no Dia 1 do Mês 1 no ano Espiritual de 4001; no calendário Juliano
seria: Domingo, dia 10 de Março do ano 15 d.C.

 Era do Messias: O Messias veio para resgatar Israel no começo desta era (Lucas 24:21;
Gálatas 4:4-5; Tito 2:11-14). Ele retornará como o Salvador do mundo no final desta era
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(João 4:42; 1 João 4:14). Esta era levou o próprio nome Dele. Nós estamos vivendo no
final desta era.

Isaías profetizou que os filhos de Israel seriam ensinados por Cristo (Isaías 54:13), e foi
exatamente o que aconteceu durante a Era do Messias. O Messias ensinou em parábolas, e depois
renovou a aliança com a humanidade em dar Sua própria vida para todos que acreditam e
obedecem a Ele (Jeremias 31:31-34, Hebreus 8:8-12).

Por que Deus permite sofrimento?

Como vemos aqui, notamos que Deus deixou o
homem seguir e fazer o que achar que é certo. Isso
aconteceu depois da desobediência de Adão e Eva. Deus deu
a humanidade 6 mil anos para fazerem o que quiserem e
descobrirem por ele mesmo o que certo e errado. E assim
Deus nos deu 120 anos de Jubileus que corresponde a 6 mil
anos. Estamos chegando bem perto do final desses 6 mil
anos.

Enquanto isso, Deus deixou Satanás encarregado da terra até o final destes 6 mil anos.
Hoje em dia, Satanás ainda é o governador da terra, “Em que noutro tempo andastes segundo o
curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos
filhos da desobediência”, Efésios 2:2. Como ilustração aqui, Satanás transmite suas emoções e
sentimentos malignos pelo ar e nós, seres humanos, captamos esses ondas malignas vindo dele
como uma antena de transmissão de radio ou telefone celular.

Satanás é o deus desse mundo

Jesus Cristo explicou com bastante clareza que Satanás é o deus [“d”
minúsculo] desse mundo. Note algumas escrituras...

“Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste
mundo, e nada tem em mim”, João 14:30.

“Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes
não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus”, 2 Coríntios
4:4.

Aqui está a resposta da pergunta. Deus deixa o sofrimento acontecer porque este não é
Seu mundo. Deus não governa esse mundo neste momento. Deus não é o Deus desse mundo. É
claro que Deus coloca um limite nas coisas que Satanás e os demônios fazem senão, é claro,
todos nós seriamos executados por eles. Mas Deus não governa o mundo nesse momento.

É bem possível que Deus quer que os humanos vejam a diferença de quando os humanos
governaram a terra e quando deus governará a terra. Com certeza a diferença vai ser enorme. Se
Deus arrumar tudo e tomar conta de tudo onde todos os tipos de sofrimento não existem mais,
então o homem pode até dizer a Deus que o mundo não era tão mal assim sem Ele, Deus.
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Sabemos que o homem faz isso. Eles fizeram isso no tempo de Moisés quando eles queriam
voltar ao Egito, “E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para
que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito?
Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios?
Pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto”, Êxodo 14:11-12.

Sim, as pessoas podem usar até isso contra Deus se Deus arrumar esse mundo. Não, os
humanos tem que ver que só causou tristeza, infelicidade, miséria e sofrimento quando tentaram
por eles mesmos descobrirem o bem e a paz. O homem não sabe do caminho da paz.

É por isso que Deus deu esse tempo. E quando Deus voltar a reinar essa terra, a diferença
entre essa terra e a terra que Deus governa será infinitamente diferente.

Depois que os 6 mil anos passarem, Deus restaurará tudo para Ele, “O qual convém que o
céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os
seus santos profetas, desde o princípio”, Atos 3:21.

Nesse tempo, Deus irá prender o Diabo, “vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do
abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o
Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo
sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa
que seja solto por um pouco de tempo”, Apocalipse 20:1-3 e restaurará o governo de Deus nessa
terra.

Sim, o próprio Jesus disse que Satanás já foi julgado e condenado porque Cristo venceu o
mundo, “E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado”, João 16:11.

Deus governará a terra

Sim, o tempo chegará onde o Senhor governará a terra. Que lindo será o mundo de
amanhã. Estamos tão próximo dele. Deus não deixará existir a violência e finalmente o homem
aprenderá o caminho da paz que é em obedecer às palavras de Deus, “E ele julgará entre as
nações, e repreenderá a muitos povos; e estes converterão as suas espadas em enxadões e as
suas lanças em foices; uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão
mais a guerrear”, Isaías 2:4.

Um mundo diferente... “Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos
se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará; porque águas
arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra
sedenta em mananciais de águas; e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com
canas e juncos”, Isaías 35:5-7.

Sim, há tanta indicação do como será o mundo de amanhã. Tudo será diferente.

“A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha
como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a
sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte,
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porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar”, Isaías
11:7-9. Até a natureza dos animais serão mudadas. O leão comerá palha e não matará mais por
carne. E não haverá qualquer tipo de violência na terra onde Deus chama de “santo monte”. Será
um mundo feliz e pacífico.

Deus encherá a terra de Seus mistérios

“Não se fará mal nem dano algum em todo o meu
santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do
Senhor, como as águas cobrem o mar”, Isaías 11:9.

Sem dúvida alguma, uma das melhores coisas que
acontecerá no mundo de amanhã não é que não vai haver
doença, ou violência ou destruição dos homens e animais ou
fome ou seca, mas que Deus nos dará toda a Sua palavra. Ele
nos ensinará o Seu caminho.

Sim, até que enfim aprenderemos o confiar em Deus e a segui-lo. Ele nos derramará o
Seu Espírito Santo na terra e todos nós conheceremos os mistérios de Deus, “E há de ser que,
depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne... naqueles dias derramarei o meu
Espírito”, Joel 2:28-29.

Deus, o Deus da terra

Deus passará a ser o Deus da terra. Ele se livrará do diabo e de todo o espírito malignos e
passará a governar a terra com grande justiça e misericórdia...

“E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro
céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi
a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi
uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus
com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o

mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e
não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são
passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E
disse-me: Escreve; porque estas palavras são verdadeiras e fiéis”, Apocalipse 21:1-5.

Que maravilha! Quando Deus não permitirá mais o sofrimento


