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Palavras Iniciais 

 

Este pequeno trabalho não visa causar 

qualquer tipo de polêmica doutrinária e nem 

gerar medo nos leitores, mas despertar o povo 

de Deus para o período tribulacional que está 

por vir. E ainda mais, preparar o povo de Deus 

para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Maranata! 

Esperamos que as sementes aqui lançadas 

sejam suficientes para encorajar a igreja de 

Cristo a refletir, planejar, orar e trabalhar de 

forma estratégica na travessia dos tempos 

difíceis que virão. Este é o nosso desejo e 

oração. 

Tenha uma ótima leitura. 
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1- Mundo em Crise, Humanidade 

Agonizante 

 

 

 

Crises e mais crises em toda parte. Há uma 

urgência em destruir os pilares da civilização 

ocidental. E a estratégia de destruição segue a 

dinâmica: enfraquecer, corromper e combater a 

soberania das nações, até conquistar tudo. 

O que nem todos sabem é que existe uma 

maestria maligna por trás dessa turbulência 

global.  
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Os maestros da NWO querem estabelecer um 

governo global, uma uni potência, que determina 

a falência dos organismos nacionais e a  

destruição  da soberania das nações, que serão 

reduzidas a simples territórios, sob o comando da 

Besta. 

O que não falta para os “donos do mundo” é 

dinheiro para a concretização de seus planos 

diabólicos. 

Os trilionários illuminatis avançam em direção ao 

seu intento totalitário, utilizando a ONU e seus 

tentáculos para, de um lado, enraizar novas 

instituições e, de outro, enfraquecer as 

estruturas das nações. Esses donos do dinheiro 

estão reunidos em grupos como Clube 

Bilderberg, clube dos 300, sociedades secretas, e 

outras corporações internacionais. Como 

instrumentos do Fundo de Reserva Federal e da 

Comissão Trilateral e Diálogo Interamericano, 

mobilizam governos, ongs e conglomerados 

privados para impor paulatinamente as etapas de 

um governo único em todo o planeta.  
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Não se iluda, nestes dias há um propósito global 

nas ações de Satanás e seus anjos demoníacos: o 

estabelecimento do governo mundial da Besta. (2 

Co 2:11; Is 14:13-14; Ap 13:2). 

Quem é cristão e tem intimidade com as 

Sagradas Escrituras sabe que esse cenário global 

é apocalíptico, que os sinais nos céus e na terra 

alertam sobre a aproximação da maior crise de 

todos os tempos, a grande tribulação. 

Somos a geração pré-tribulacionista e estamos 

imersos em um novo tipo de guerra, denominada 

de guerra híbrida. As armas convencionais 

continuam em uso, mas outras mais sofisticadas 

foram criadas. 

As novas armas disparam situações de conflito, 

em vez de balas. Essas  “armas silenciosas” não 

produzem explosões evidentes,  mas interferem 

com a vida humana, causando danos 

irreparáveis. 

O povo sente instintivamente que tem alguma 

coisa errada, mas não consegue compreender o 

perfil dessa tática de “guerra diferenciada”; não 
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discerne que está  sob ataque pesado do inimigo, 

porque não vê bombas explodirem, por isso, não 

sabe  como resolver o problema, defender-se ou 

pedir socorro. 

Armas Biológicas   

Em vez de pandemia, PLANdemia. Imagine uma 

“pulverização global de saúde” realizada por 

aviões preparados para isso. É uma triste ironia 

que, ao passo que homens e mulheres brilhantes 

da ciência clássica dedicam a vida a vencer as 

doenças que afligem a humanidade, outros 

cientistas, com igual dedicação e habilidade,  

concentrem-se em criar doenças para destruir 

vidas humanas. Certamente, o amor ao dinheiro 

é a raiz de todos os males. 

 

A agenda global mostra que os donos do dinheiro 

estão decididos a matar muita gente. Eles 

possuem todos os recursos financeiros e técnicos 

para cumprir a missão. Mas, antes de matar é 

importante fazer o povo adoecer para saquear 

seus últimos recursos, por meio da compra de 

drogas farmacêuticas, que não curam, mas tão 
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somente mantêm os enfermos dependentes da 

poderosa indústria, até o fim de suas vidas.  

Armas Psicotrônicas   

Essas armas têm um raio de ação de até 2.500 

km. Produzem ultra-sons, ondas de sons ELF (de 

frequência extremamente baixas) que provocam 

náuseas e vômitos e perturbam ao extremo, o 

sentido de orientação das pessoas atingidas.  Elas 

podem reduzir a agressividade ou suscitar focos 

de agressão, por exemplo: guerras civis, 

sublevação popular, suicídios coletivos, ódios, 

etc. 

 

Armas Meteorológicas 

Programas tecnológicos de modificação do clima 

e das forças da natureza estão sendo executados 

a todo vapor. Estes programas comportam uma 

multiplicidade de pesquisas climatológicas até à 

projeção de agentes de condensação sobre as 

nuvens para provocar chuva, dissipar nuvens, 

influir sobre furacões, desviar tempestades de 

neve, engendrar tremores de terra e maremotos, 

suprimir relâmpagos, etc.  
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Certamente há outras armas utilizadas na 

propagação do caos. O terrorismo psicológico é 

uma delas; a disseminação do medo, atacando a 

saúde psíquica do indivíduo, a autoestima e a fé.  

A criação de  “armas silenciosas” é fantástica 

porque a humanidade não consegue ver os 

atiradores e nem mesmo perceber as estratégias 

de manipulação social, condicionamento e 

controle total das massas. As baixas entre a 

população são gradativas e interpretadas como 

consequências de fatores pandêmicos e 

catástrofes ambientais. 

O poder de destruição dessas armas silenciosas 

vai além dos danos à saúde humana. Elas 

conseguem atacar e destruir os fundamentos 

sociais (família, princípios morais, costumes e 

tradições) assim como as fontes de todo o 

sistema político-econômico vigente, até o 

aniquilamento da democracia. 

Não dá tempo para a sociedade pensar e se 

organizar como povo porque são disparadas 

mudanças contínuas em toda parte. Grandes 
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mudanças em curto espaço de tempo são 

lançadas para manter todos desorientados e 

inseguros diante das crises econômicas,  

tragédias, doenças e conflitos sociais.  

Os atiradores de “informações controladoras” 

fazem o cidadão acreditar que ele, somente ele, é 

o culpado pela sua própria desgraça, por causa da 

insuficiência de suas capacidades ou de seus 

esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o 

sistema, o individuo culpa a si mesmo, o que gera 

um estado depressivo do qual um dos seus 

efeitos é a inibição da sua ação. Tudo isso para 

que as pessoas não se revoltem contra o sistema 

operante e se acomodem passivamente às 

mudanças e imposições governamentais que 

avançam em direção ao estabelecimento da Nova 

Ordem Mundial.  

 

Os protocolos dessa agenda seguem no mundo 

inteiro. O mais terrível nesta nova modalidade de 

guerra é que as situações são disparadas de 

forma gradativa e sequencial, de modo que as 

pessoas aprendem a tolerar seus efeitos sobre 
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suas vidas e aos poucos se adaptam às novas 

situações ao ponto de todos se renderem ao 

“novo normal”, sem se aperceberem que abriram 

mão da liberdade, tornando-se escravas da elite 

dominante.  

 

Estamos em guerra! Sim, estamos em uma guerra 

híbrida. Os servidores das trevas estão usando 

armas diferenciadas das convencionais: 

pandemias, crises e conflitos sociais para um 

domínio absoluto. Tudo isso planejado e 

desenvolvido... 

 Em trabalhos secretos – Mistério da 

Iniquidade  (2 Ts 2:7; Mt 13:24-25); 

 Através da infiltração dos servidores da 

NWO nas mais diversas organizações da 

terra e aparelhamento das mesmas em 

prol da causa – Jd 1:4; 2 Co 11:15; Gl 5:9; 1 

Tm 4:1. 

O Preparo Para a Batalha 

O que devemos fazer: Fechar os olhos, seguir em 

frente? Não! Estamos às portas de um período 
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tribulacional sem precedentes e o povo de Deus 

precisa estar preparado para as batalhas que  

virão.  

 Você já pensou em viver totalmente 

desconectado do sistema operante? 

 Seria possível uma comunidade cristã criar 

o seu próprio sistema? 

 

Foi pensando em tudo isso que decidimos 

escrever rapidamente algo que possa ajudar o 

povo de Deus a discernir os sinais escatológicos e 

tomar providências quando ao nosso futuro.  

 

Este pequeno e-book apresenta de forma simples 

uma visão panorâmica da realidade pré-

tribulacional e um plano estratégico para os 

santos: Fora do Sistema – A Revolução da Fé. 
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2- Não Seja Enganado 

 

 

 

Da mesma forma que Satanás enganou Eva no 

começo da civilização, assim tem prosseguido no 

decorrer dos séculos, apenas diversificando, 

sofisticando e intensificando os meios da mentira 

(Jo 8:44). 

Observa-se, porém, que os últimos dias estão 

fortemente marcados pelo engano institucional e 

generalizado. O inimigo está trabalhando 

arduamente para confundir, enganar e 

desencaminhar a humanidade, através de uma 

ilusão que escraviza e condena eternamente (Ap 

12:12). Os próprios eleitos de Deus são alvo 
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desse ataque final de Satanás nesses tempos 

conturbados que, aqui, chamamos de Era do 

Engano. 

O que nos causa perplexidade é a declaração 
bíblica de que nos últimos dias o inimigo 
ludibriará todo o planeta com sinais ilusórios e 
mentirosos. 
 
Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas 

que realizarão grandes sinais e maravilhas para, 

se possível, enganar até os eleitos. Mateus 24:24. 

A esse cuja vinda é segundo a eficácia de 
Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de 
mentira, (II Tessalonicenses 2:9). 
 
A mídia diz que vivemos a Era do Conhecimento, 

mas isso também é uma mentira. O verdadeiro 

conhecimento pertence a uma minoria de uma 

elite global dominante que repassa para as 

massas apenas informações controladas, 

mantendo os povos num falso sentimento de 

conhecimento. Lembre-se: Informação não é 

formação. 
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As pessoas não se rebelam contra o fato de não 

serem livres quando elas pensam que são! Mas a 

verdade é que a ignorância escraviza e só a 

verdade liberta, por isso não é possível ser 

ignorante e livre ao mesmo tempo (Jo 8:32). O 

engano mantém as pessoas ignorantes e 

escravas. 

Com o avanço científico e tecnológico, o pai da 

mentira disponibiliza de novos meios para 

enganar os homens. Novos recursos para 

enganar o maior número de pessoas, de forma 

atrativa e prazerosa, causando uma impressão 

ilusória da vida e de um mundo em 

transformação, diferente e melhor, que está para 

acontecer: A Nova Ordem Mundial. 

 

Sociedade Enganada 

Sabemos que existe um esforço deliberado por 

parte da Elite Global de manter a humanidade no 

emburrecimento, alheia à percepção da realidade 

e à compreensão dos fatos.  
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A cada dia a Elite Global conhece melhor o 

comportamento humano, suas tendências, seus 

desejos, suas necessidades, seus mecanismos e 

automatismos psíquicos, de modo que consegue 

articular técnicas de engenharia social para o 

controle das massas.  

 

Além da mídia, os donos do mundo  fazem o uso 

planejado de sofisticados aparatos tecnológicos 

de radiofrequência, com o objetivo principal de 

influenciar as opiniões, emoções, atitudes e 

comportamentos de grupos, de tal forma a 

apoiar os objetivos propostos pelos Senhores do 

Mundo.  

 
Dissonância Cognitiva e Dessensibilização 
Progressiva 
 
Por que tantos Jogos Mortais? Por que tantas 

notícias ruins? 

 

A primeira vez que você se sentar em uma 

poltrona para assistir ao filme, " Jogos Mortais ", 

poderá ficar assustado com os assassinatos e 

torturas. Mas, se você vê-lo mais e mais vezes,  
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posso garantir que o filme não vai incomodar 

mais a sua consciência moral. Com o tempo 

haverá uma acomodação psíquica. Quando 

estamos expostos a um processo de repetição de 

imagens de violência gráfica, sexualidade ou 

ideias, utilizadas com combinações de cenas 

interessantes (dissonância cognitiva), lentamente 

nos tornamos insensíveis a essas imagens e ideias 

(dessensibilização progressiva), e ficamos 

condicionados a parar de reagir a elas. INCRÍVEL, 

mas é assim que a Elite Global trabalha com as 

massas. 

 
Emburrecimento Através de Substâncias 

Prejudiciais ao Cérebro 

Aspartame (como adoçante) e flúor (na água) são 

substâncias que podem causar um decréscimo de 

potência cognitiva, que, em grande escala, 

conduz a um emburrecimento da população ao 

ingerir esses produtos químicos. O mercúrio é 

outro produto tóxico, encontrado em alimentos 

diários, que pode causar degeneração neuronal 

do cérebro.  
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Reflexão: 

O que acontece quando uma população é 

fortemente sedada e envenenada em uma base 

diária? Ela torna-se apática, insensível, 

indiferente, fácil de ser controlada. Em vez de 

raciocinar e de fazer perguntas importantes, a 

massa simplesmente cumpre suas tarefas diárias 

e absorve o que a mídia lhes diz. É isso que a Elite 

Dominante está fazendo. Mas, não é só isso, o 

plano é macabro e amplo. 

 

Pessoas Forçosamente Enganadas 

Escravos monarcas são pessoas utilizadas por 

várias organizações secretas, para a realização de 

operações específicas, como assassinatos de alto 

nível. Os escravos monarcas são bodes 

expiatórios treinados para executarem missões 

macabras e secretas; não questionam ordens e se 

descobertos devem cometer suicídio. 

 

Os escravos monarcas são pessoas programadas 

através de traumas intensos, utilizando eletro 

choques, tortura física, abuso sexual e jogos 
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mentais, a fim de forçá-los a dissociar-se da 

realidade: 

 Abuso sexual e tortura física; amarrados com 

correntes, confinados em caixas e enterrados; 

 Luz ofuscante e choque elétrico, extremos de 

calor e frio, submersão em água gelada; 

 Fome e sede até a ingestão de matéria ofensiva: 

sangue, urina, fezes e carne humana; 

 Uso de drogas, ilusão virtual e persuasão 

hipnótica; 

 Privação do sono, membros puxados ou 

deslocados, cirurgias de tortura, implante de 

microchips, etc. 

Depois da dissociação da realidade há uma 

reprogramação mental de acordo com a agenda 

maligna dos senhores do mundo. Mas... 

Diante de todo esse quadro apavorante, o que 

mais me impressiona é o fato de algumas pessoas 

preferirem viver enganadas, sobrevivendo no 

autoengano, ou seja, na ilusão que elas mesmas 

abraçaram de boa vontade. Pessoas que 

simplesmente decidiram criar o seu próprio 
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mundo, vivendo em contínua ilusão e fantasia. 

Essas pessoas escolheram ser escravas da ilusão 

porque a fantasia parece ser mais bela, 

conveniente,  agradável, lucrativa e prazerosa. 

 

Percebe-se cada vez mais que a afetividade 

primal  e instintiva prevalece diante da razão; são 

milhões de cérebros humanos em estado 

alterado de consciência. O processo de alienação 

segue acelerado até abraçarem com normalidade 

o governo da Besta. 

Juntemos tudo isso à pior ignorância, a espiritual. 

A ignorância espiritual aprisiona e mantém o 

indivíduo escravo; ela impede o indivíduo de ser 

livre. A mentira, a ilusão, a fantasia, o 

emburrecimento são algumas estratégias do 

inimigo para manter a humanidade na ignorância 

espiritual, impedindo-a de  ver, de saber, de 

conhecer a verdade e de viver a liberdade em 

Cristo. 

 

E conhecereis a verdade, e a verdade vos 

libertará. (João 8 : 32) 
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Deus deu aos seres humanos a oportunidade de 

fazer escolhas que realmente afetam o seu 

destino. Sendo assim, Sempre Alerta! Não seja 

enganado! 

 

Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que 
sejais havidos por dignos de evitar todas estas 
coisas que hão de acontecer, e de estar em pé 
diante do Filho do homem. (Lucas 21 : 36). 
 
E já está próximo o fim de todas as coisas; 
portanto sede sóbrios e vigiai em oração. (I Pedro 
4 : 7). 
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3-Discernindo Os Sinais dos Tempos 

 

Dizia também às multidões: Quando vedes subir 

uma nuvem do ocidente, logo dizeis: Lá vem 

chuva; e assim sucede; e quando vedes soprar o 

vento sul dizeis; Haverá calor; e assim sucede. 

Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do 

céu; como não sabeis então discernir este tempo? 

(Lucas 12:54-56). 

Certo dia, alguns fariseus e saduceus  

aproximaram-se de Jesus  e lhe pediram que  

mostrasse um sinal vindo do céu que pudesse 

comprovar a sua autoridade messiânica (Mt 

16:1). Esses religiosos judeus não acreditavam 

que Jesus fosse o enviado de Deus, e por isso, 
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estavam exigindo que o Senhor lhes desse um 

sinal de sua autoridade.  

A resposta de Jesus foi a seguinte: “Chegada a 

tarde, dizeis: Haverá bom tempo, porque o céu 

está avermelhado; e, pela manhã: Hoje, haverá 

tempestade, porque o céu está de um vermelho 

sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto 

do céu e não podeis discernir os sinais dos 

tempos?” (Mt 16:2-3).  

Jesus chamou a atenção para uma gravíssima 

deficiência na percepção espiritual dos saduceus 

e fariseus. Eles sabiam discernir o “tempo 

cronológico” e as condições do clima, a 

probabilidade de chuva ou de sol, mas não 

conseguiam discernir os tempos proféticos e 

escatológicos. Eram homens religiosos sim, mas 

não conseguiam perceber os vários sinais dados 

por Deus  nas Escrituras, os quais demonstravam 

que Jesus era o Cristo, o Messias prometido e 

anunciado pelos profetas desde os dias de 

Moisés. Todas as profecias apontavam para Jesus 

e os sinais de curas e maravilhas operados por Ele 

eram provas incontestáveis de que era o Messias 
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prometido. Os fatos, os sinais e as provas 

estavam diante dos olhos de todos, mas os 

fariseus e saduceus não conseguiam ver.   

Bem, tudo isso aconteceu há dois mil anos, muita 

coisa mudou, mas a história se repete. Hoje 

temos avanços extraordinários na ciência e na 

tecnologia. Os serviços de meteorologia, por 

exemplo, são capazes de nos informar se haverá 

chuva ou bom tempo amanhã e nos dias 

seguintes da semana. Todavia, continuamos com 

a mesma falta de discernimento espiritual dos 

fariseus e saduceus daqueles dias, ou seja, não 

conseguimos discernir os tempos proféticos ao 

nosso derredor.  

Hoje temos uma avalanche de evidências 

sinalizadoras dos últimos dias; sinais nos céus e 

na terra anunciam a todo instante que estamos 

às portas de uma tribulação global nunca visto na 

história da humanidade. Entretanto, apesar de 

todos propagarem que estamos na “era do 

conhecimento”, a humanidade parece 

hipnotizada com as falácias do sistema operante, 
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contemplando o fim com dormência e 

romantismo. 

Os sinais do fim  

Quando falamos sobre os fatos sinalizadores de 

uma tribulação global sem precedentes e da volta 

gloriosa de Jesus Cristo, algumas pessoas 

respondem mais ou menos assim: “Terremotos, 

fome, pestes e violência sempre existiram”.  

É verdade que o planeta e a humanidade já 

testemunharam muitas catástrofes no decorrer 

dos séculos. Acontece que muitos não estão se 

dando conta da intensidade e da ocorrência 

simultânea de todos os sinais escatológicos em 

uma mesma época. Os acontecimentos 

catastróficos assemelham-se, em sua gradação e 

intensidade, às dores de parto que vão se 

tornando mais intensas e sentidas  em intervalos 

cada vez menores, à medida que se aproxima o 

momento da gestante dar à luz.  

Quem tem o mínimo de discernimento espiritual 

há de concordar que estamos vivendo um tempo 

diferenciado, com a presença contínua e 

crescente de muitos sinais proféticos e 
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escatológicos que anunciam a volta gloriosa de 

Jesus Cristo. 

Os profetas da Antiga Aliança, os Evangelhos, as 

Cartas de Paulo e o livro do Apocalipse mostram 

uma série de sinais, nos céus e na terra, para que 

o povo de Deus possa ter o devido preparo para 

os últimos dias.  

Selecionamos dez grupos de sinais que podem 

resumir o cenário apocalíptico de nossos dias: 

1. O sinal dos “escarnecedores” (2 Pe 3:3, 

4). Pouco a pouco o Evangelho é visto por nossa 

geração como algo obsoleto e totalmente inútil. 

Pedro anunciou que as condições que iriam 

prevalecer nos “últimos dias” seriam de 

descrença a respeito dos sinais da vinda de 

Cristo. Sem dúvida, isso é verdade hoje. O cristão 

pode dizer ao escarnecedor: “Amigo, o apóstolo 

Pedro fez uma predição a seu respeito. Você é 

um dos últimos sinais anunciadores da volta de 

Jesus que estou vendo!” 
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2. O sinal de “guerras” e rumores de guerra (Mt 

24:6, 7). O Século XX testemunhou as duas 

maiores guerras da história (1914-1918; 1939-

1945). No total, mais de 70 milhões de pessoas 

morreram, ficaram feridas ou desapareceram. O 

século passado foi o mais sangrento já registrado. 

E as guerras e guerrilhas continuam no Século 

XXI...] 

3. O sinal da “fome” (Mt 24:7). Os últimos cem 

anos testemunharam quatro das maiores fomes 

de toda a história (Rússia 1921, 1933; China 

1928-1930; Bangladesh 1943-1944. Estima-se 

que cerca de 20 milhões de pessoas morreram). 

A África continua com fome; os nossos vizinhos: 

Venezuela e Argentina, também. Mas, a pior 

fome ainda está por vir. 

4. O sinal da “pestilência” (Mt 24:7). O século 

passado testemunhou também uma das maiores 

pestilências de toda a sua história (“Gripe 

Espanhola” de 1918. Estima-se 21 milhões de 

vítimas). Em 2020 uma pandemia de coronavírus 

alastrou-se pelo planeta, matando milhares, 
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milhões, destruindo paralelamente a economia 

das nações. 

5. O sinal dos “terremotos” (Mt 24:7). O último 

século  testemunhou dois dos maiores 

terremotos da história (China, 1920, 180 mil 

mortos; Japão, 1923. Total de feridos 1,5 milhão, 

dos quais 200 mil morreram). O terremoto no 

Japão foi descrito na ocasião como a “maior 

catástrofe desde o dilúvio”. [Mais recentemente 

os terríveis terremotos do Haiti e  no Japão, com 

intensidade máxima de 9 graus na escala 

Richter.] 

 

6. O sinal dos “tempos difíceis” (2Tm 3:1-3). A 

sociedade está em total desamor. A iniquidade 

assume proporções assustadoras. Várias medidas 

de segurança são adotadas e nenhuma delas 

promove resultados satisfatórios. Cresce o crime, 

a violência, o assassinato, o roubo e estupro, 

entre outros, em proporções alarmantes. Os 

governos fazem algumas restrições, mas são 

impotentes diante do avanço do mal no coração 

das pessoas. 
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7. O sinal do “medo” (Lc 21:25-26). Desde o 

advento da bomba nuclear, nosso sonho de paz e 

segurança  transformou-se em um terrível 

pesadelo; cresce o terrorismo e a perseguição ao 

cristianismo, além do pânico propagado pelos 

jornais funerais, anunciando desgraças 24 horas 

por dia. Tudo isso, somado às mudanças sociais e 

a quebra da economia, tem gerado medo/pânico 

nas pessoas. 

8. Sinal dos “Dias de Noé” (Mt 24:37-39). Nos 

dias de Noé, o avanço e grande conhecimento da 

civilização foram ofuscados pela maldade 

desenfreada e pela escandalosa imoralidade. O 

mesmo ocorre hoje. O dilúvio foi anunciado, mas 

quem acreditou? As pessoas continuaram 

comprando, vendendo, casando-se e dando-se 

em casamento, até que veio o juízo... 

9. O sinal do “evangelho” (Mt 24:14). Durante os 

últimos anos, por meio da página impressa, da 

internet, rádio e televisão, a pregação do 

evangelho em escala mundial se tornou uma 

possibilidade real. Um único homem pode atingir 

uma audiência de dezenas e mesmo centenas de 
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milhões de pessoas! A Bíblia está traduzida em 

mais de 1.300 línguas e é distribuída a uma média 

de 100 milhões de cópias por ano. 

10. O sinal da apostasia (Mt 24:24; 2 Ts 2:3) – Os 

últimos dias são caracterizados pelo abandono da 

fé. Muitos que eram da igreja renunciaram  a vida 

cristã, abraçando o mundo; outros, foram além,  

tornaram-se apóstatas, blasfemadores, inimigos 

de Deus e do povo de Deus. 

Porque hão de surgir falsos cristos e falsos 

profetas, e farão grandes sinais e prodígios; de 

modo que, se possível fora, enganariam até os 

escolhidos. Mt 24:24. 

Ninguém de modo algum vos engane; porque isto 

não sucederá sem que venha primeiro a 

apostasia e seja revelado o homem do pecado, o 

filho da perdição. 2 Ts 2:3. 

Além desse leque de sinais escatológicos, há 

outros que ainda virão, conforme a aproximação 

do Dia do SENHOR. (veja Is 13:13; Lc 21:11.25). 
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A Incredulidade dos últimos Dias 

Há trombetas de Deus nos céus e na terra, mas o 

mundo segue na incredulidade. Quando a 

sociedade é confrontada com os sinais 

escatológicos, algumas pessoas argumentam: 

“Mas tudo isso sempre aconteceu; outras dizem: 

Se, no passado, pessoas sinceras que esperavam 

a volta de Jesus Cristo em seus dias, foram 

desapontadas porque interpretaram os sinais 

bíblicos de forma errada, não poderia estar 

acontecendo o mesmo equívoco hoje?”.  A nossa 

resposta é: Não!  

 

As pessoas que levantam esse tipo de objeção 

aos sinais escatológicos deixam de considerar 

uma diferença muitíssimo significativa entre a 

nossa geração e as gerações passadas: Hoje, pela 

primeira vez, desde que Jesus ascendeu ao Trono 

Celestial, todos os principais sinais preditos para 

o tempo do fim estão sincronizados! Diferente do 

passado... Um ou mais dos sinais bíblicos podem 

ter ocorrido nas gerações anteriores, mas nunca 

todos eles ocorreram simultaneamente e 

intensamente como acontece hoje! O que 
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queremos dizer com isso? Que o conjunto desses 

sinais simultâneos e intensos, é na verdade, o 

sinal diferenciado, ou seja, o grande sinal 

escatológico nunca visto antes. Tudo isso nos 

adverte sobre a necessidade de preparo para os 

últimos dias, para a volta de Cristo.  

Jesus nunca disse para crermos na proximidade 

de Sua vinda com base em um sinal profético 

isolado. Veja bem, um sinal escatológico solitário 

não faz parte do ensino das Escrituras Sagradas 

sobre o tempo do fim. Até o surgimento do 

anticristo há uma série de eventos que sinalizam 

os dias finais. Façamos uma analogia: 

Um floco de neve não provoca uma avalanche; 

porém,  quando a neve é intensa e contínua, e 

temos ventos fortes, precisamos nos precaver. 

De modo semelhante, quando todos os sinais 

escatológicos rapidamente se multiplicam diante 

dos nossos olhos, eles estão dando um 

testemunho acumulado; eles se transformam em 

uma avalanche de evidências de que Jesus Cristo 

está às portas. Portanto, tenha absoluta certeza 

de que esses sinais (anunciadores do retorno de 
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Cristo) não deixam margem para que pessoas 

inteligentes não consigam reconhecê-los. São 

sinais tão claros como se Deus estivesse falando 

por intermédio de trombetas ou escrevendo no 

céu em letras gigantescas! 

Somos a geração da última hora. O Pai Celeste, 

no conselho de Sua santa vontade, deu-nos 

graciosamente a oportunidade de sermos 

trabalhadores da última hora. Somos a geração 

que está testemunhando os sinais escatológicos 

que sinalizam a volta gloriosa de Jesus Cristo (Mt 

20:1-16; Lc 12:43). É necessário que estejamos 

preparados para esse encontro triunfante. 

“Ora, quando estas coisas começarem a 

acontecer, olhai para cima e levantai a vossa 

cabeça; porque a vossa redenção está próxima”. 

Lc 21:28. 

Olhar para cima é olhar para o Alto, conservar o 

foco das atenções no SENHOR, autor e 

consumador de nossa fé. Infelizmente, muitos 

estão com o olhar para os lados... e continuam 

em busca de trilhas da ilusão neste mundo 



FORA DO SITEMA – A Revolução da Fé 
 

FORA DO SISTEMA – A Revolução da Fé – (BenneDen)
 Página 37  

tenebroso; outros olham para baixo e ficam 

temerosos, angustiados, deprimidos e 

derrotados. Há também os que olham “por cima” 

(orgulho, altivez) de tudo e de todos; essas 

pessoas se sentem autossuficientes e capazes de 

enfrentar toda adversidade do fim confiando em 

si mesmas.   

A Bíblia ensina-nos a olhar para o Alto. A direção 

de vida não vem da TV, nem das organizações 

globais, mas do SENHOR. Somente em comunhão 

com o ETERNO Deus podemos ter forças físicas, 

psicológicas e espirituais para completar a 

carreira e guardar a fé. 
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4- O Período Tribulacional 

 

 

A Bíblia diz que nos últimos dias, antes do 

retorno de Cristo a esta terra, haverá um período 

de grande aflição sobre o mundo. Será um tempo 

de angústia e dificuldade, como nunca  visto na 

história da humanidade.   

Porque haverá, então, grande aflição, como 

nunca houve desde o   princípio do mundo até 

agora, nem tampouco haverá jamais (Mt 24.21; 

Ap 11:2-3). 

O mundo será alvo de muitas calamidades, 

pragas, fomes, perseguições e mortes. 
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Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela 

serão exterminadas, e expirarão; mas a terceira 

parte restará nela (Zc 13:8 – veja ainda: Ap 

6:8;9:15). 

 

A Igreja Perseguida 

A permanência da Igreja na Terra durante o 

período tribulacional é bastante clara na 

revelação profética apresentada nas Sagradas 

Escrituras. O próprio termo "tribulação" deixa 

isso implícito.  

A palavra "tribulação" é derivada do latim 

“tribulum”, um instrumento usado para debulhar 

o trigo, separando-o do joio. Ao lermos a 

parábola do joio e do trigo (Mateus 13:24-30), 

entendemos que ambos serão separados na ceifa 

(fim do mundo).  

Cremos que a Igreja será duramente perseguida 

nos últimos tempos pelo sistema político-

religioso que se levantará sob o comando do 

anticristo.  
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“... Também lhe foi permitido fazer guerra aos 

santos, e vencê-los” (Ap 13:7). 

Sim, a visão geral é que a igreja será perseguida 

durante a grande tribulação. Essa perseguição 

começará de forma leve e paulatina, quase 

imperceptível e crescerá à medida que os cristãos 

se opuserem ao sistema anti-Deus implantado 

pela Besta. 

“Então nos tempos do fim eles os entregarão 

para serem perseguidos e condenados à morte, e 

vocês serão odiados por todas as nações por 

minha causa” (Mt 24:9). 

“Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra 

contra os santos e prevalecia contra eles, até que 

veio o Ancião de Dias e fez justiça aos santos do 

Altíssimo; e veio o tempo em que os santos 

possuíram o reino. Proferirá palavras contra o 

Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo; 

cuidará em mudar os tempos e a lei; os santos 

lhe serão entregues na mão por um tempo, e 

tempos, e metade de um tempo. Mas o tribunal 

se assentará em juízo, e lhe tirará o domínio, 
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para destruí-lo e para desfazê-lo até o fim” 

(Daniel 7:21-26). 

O profeta Daniel fala do tempo da grande 

tribulação (“um tempo, e tempos, e metade de 

um tempo”), ele diz que os santos do Altíssimo 

serão entregues nas mãos do anticristo, que 

durante algum tempo prevalecerá contra eles. 

“Foi lhe dado a besta poder para guerrear contra 

os santos e vencê-los.” (Ap 13:7). 

Os “santos” mencionados aqui só podem ser os 

cristãos já que essa palavra é usada por mais de 

60 vezes no Novo Testamento para se referir aos 

cristãos. Além disso, Ap 14:12 esclarece que os 

santos são aqueles que guardam os 

mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou seja, 

os cristãos. 

Aqui está a perseverança dos santos, daqueles 

que guardam os mandamentos de Deus e a fé em 

Jesus (Ap 14:12). 

Em Apocalipse 6:9-11, lemos sobre os cristãos 

martirizados durante a história, clamando por 
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justiça. Eles são direcionados a esperar por um 

pouco de tempo, até que se complete o número 

dos seus conservos que serão mortos por causa 

da fé em Jesus Cristo. 

O sofrimento e o martírio fazem parte da grande 

tribulação. A perseguição frontal aos cristãos 

acontecerá na manifestação da Besta, quando o 

sistema de controle mundial for adotado, 

colocando fora de todo intercâmbio social, 

político e financeiro  aqueles que não aderirem 

se curvarem ao domínio maligno do anticristo. 

Sem a marca de identificação, já não será 

possível comprar, vender, trabalhar, locomover-

se, enfim, ter nenhum tipo de convívio social.  

Aqueles que não tiverem a marca do sistema do 

anticristo serão perseguidos, presos e mortos. 

Diante disso podemos concluir que a Igreja nos 

últimos tempos será uma Igreja distante das 

multidões, isolada do convívio social, não por ser 

medrosa, mas por uma questão estratégica. A 

igreja, porém,  continuará atuante, valorosa, 

evangelizadora e composta de membros fieis a 



FORA DO SITEMA – A Revolução da Fé 
 

FORA DO SISTEMA – A Revolução da Fé – (BenneDen)
 Página 44  

Deus, que não têm medo de perder a vida e 

sofrer por causa do evangelho de Cristo. 

Em Apocalipse 2:10-11 diz: "...Sê fiel até à morte, 

e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, 

ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer 

não receberá dano da segunda morte". Também 

Apocalipse 7:14-16 traz promessas inefáveis para 

os que forem martirizados naquele tempo:  

"... Estes são os que vieram da grande tribulação, 

e lavaram suas vestes e as branquearam no 

sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do 

trono de Deus, e o servem de dia e de noite no 

seu templo... Nunca mais terão fome, nunca mais 

terão sede, nem sol nem calma alguma cairá 

sobre eles".  

 

A Igreja Protegida 

Assim como Deus guardou os hebreus das pragas 

no Egito, nos dias de Moisés, assim a igreja fiel 

será guardada (protegida) pelo SENHOR nos dias 

da grande tribulação. Esta promessa, no entanto, 
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é condicional. Aqueles que atenderem os 

requisitos da promessa serão guardados. 

Em Apocalipse 3:10 Deus  diz à Igreja em 

Filadélfia:  

"Como guardaste a palavra da minha 

perseverança/paciência, também eu te guardarei 

da hora de provação que há de vir sobre todo o 

mundo, para provar os que habitam na terra".  

A palavra utilizada aqui “guardarei” não é o 

mesmo que "retirar", "arrancar" ou "arrebatar". 

Esse verbo (guardar/tereo) traz uma ideia de 

proteção, vigilância e cuidado. Note que o povo 

de Israel não foi arrancado do Egito durante as 

pragas, mas foi protegido por Deus de forma 

sobrenatural. 

Observe também que o agir de Deus nesta 

promessa está estreitamente relacionado com os 

“atos retributivos” da igreja: “porque guardaste a 

palavra...” Aqueles que guardam a Palavra em 

meio a um sistema corrompido e anti-Deus, em 

suas leis e práticas, conservando a fidelidade às 
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Escrituras na sua forma de pensar e agir; aqueles 

que praticam a Palavra têm uma promessa: 

“Serão guardados/protegidos por Deus”. 

O que  é preciso fazer para “escapar” de todas as 

coisas que têm de acontecer? Como esquivar-se, 

eximir-se de perseguições, prisões e mortes? 

Seja fiel a Deus. Siga o que Deus diz nas Sagradas 

Escrituras, mantenha-se firme nas tradições 

cristãs e no pensamento Cristocênrico. Não se 

amolde ao sistema, não siga as multidões. 

“Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que 

possais escapar de todas estas coisas que hão de 

acontecer, e estar em pé na presença do Filho do 

homem” - Lucas 21:36. 

O Evangelista Lucas diz que a vigilância e a oração 

(o tempo todo), são os elementos indispensáveis 

para a vitória do crente nos tempo do fim.  

Com base nessas duas passagens bíblicas (Ap 

3:10 e Lc 21:36) acreditamos que uma parte da 
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igreja de Cristo será protegida por Deus no 

período da grande tribulação.  

Da mesma forma que é visível a morte de muitos 

cristãos como resultado de uma perseguição 

global cruel, vemos que uma parte da Igreja 

permanecerá viva até o momento da segunda 

vinda de Jesus em glória. Esse grupo 

remanescente será preservado em meio à 

tribulação, de uma maneira que transcende toda 

explicação natural, tal como a preservação do 

povo hebreu no Egito por ocasião das pragas. 

Tudo isso vai além de nossa compreensão 

limitada, entrando na esfera da atuação 

sobrenatural do Deus Altíssimo. 

Como acontecerá essa proteção? Não temos os 

detalhes, mas é  importante observarmos que os 

juízos de Deus no período tribulacional virão 

somente sobre os que tiverem a marca da besta 

(Ap 9:4), isentando de forma sobrenatural 

aqueles que se negarem a obedecer ao governo 

mundial do anticristo. 
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A boa notícia é que há uma promessa de 

proteção divina para a igreja e nem todos terão 

que passar pela morte. 

 “...os que estiverem vivos serão transformados (I 

Ts 4:13-18). 

Como será possível que alguns permaneçam 

vivos em meio à destruição e cataclismos 

tribulacionais? Não há impossíveis para Deus. 

Certamente haverá uma preservação 

sobrenatural de Deus guardando o seu povo.   

Você deve lembrar que, durante o dilúvio, Noé e 

sua família ficaram o tempo todo neste planeta, 

embora protegidos por Deus das catástrofes 

ambientais. Podemos crer que algo semelhante 

Deus fará com o seu povo durante a grande 

tribulação, ou seja, haverá uma proteção divina 

em meio ao sofrimento global. 

Podemos supor que, assim como aconteceu com 

os primeiros cristãos quando foram perseguidos, 

os integrantes da Igreja da última hora passarão a 

se reunir de forma secreta em lugares longe das 
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multidões, distante das observações das 

autoridades do sistema anti-Deus. Essas 

comunidades deverão ter algum sistema de 

sobrevivência e armazenamento de artigos 

básicos, mas a sua existência nessa realidade 

difícil será graças à proteção divina, que usará 

meios sobrenaturais e/ou a instrumentalidade de 

pessoas para ajudar o povo de Deus.   

O cuidado do Pai Celeste com vistas à 

preservação física de parte da Igreja, fica patente 

em Mateus 24:22:  

"E, se aqueles dias não fossem abreviados, 

nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos 

escolhidos serão abreviados aqueles dias". 

Alguns pensam que escolhidos diz respeito ao 

povo de Israel. Porém, é digno de nota que a 

palavra “eleitos” no Novo Testamento refere-se 

aos membros do Corpo de Cristo e não aos 

judeus (Rm 8:33; Cl 3:12; Ap 17:14). Veja, por 

exemplo: 
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“Pois quê? O que Israel busca, isso não o 

alcançou; mas os eleitos alcançaram; e os outros 

foram endurecidos” (Romanos 11:7) 

O verso acima deixa claro que os eleitos são a 

Igreja, os cristãos, e não Israel.  

Qual a causa de Deus abreviar os dias de 

sofrimento na grande tribulação? Os eleitos, os 

escolhidos. Se os eleitos fossem arrebatados ao 

Céu antes da grande tribulação e somente os 

ímpios ficassem aqui na terra, este versículo 

bíblico não faria qualquer sentido. O tempo de 

angústia será abreviado porque os eleitos estarão 

na terra e, por causa deles, Deus “abreviará” o 

período de tormento. 

 

Na oração do Pai Nosso encontramos também luz 

sobre este assunto: 

 

“E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos 

do mal, porque teu é o Reino, o poder e a glória 

para sempre. Amém” (Mateus 6:13). 
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Quando oramos para Deus nos livrar do mal, 

obviamente não estamos pedindo que o Pai 

Celeste nos tire deste mundo e nos arrebate ao 

Céu; estamos pedindo que Ele nos proteja em 

meio às maldades que passamos aqui na terra.  

 

De fato, todas as vezes que a Bíblia fala sobre 

guardar ou livrar das tribulações, ela diz no 

sentido de proteção em meio a, e não de tirar ou 

escapar destas adversidades.  

 

A prova mais forte deste contraste entre 

“guardar” e “retirar” foi anunciada pelo Senhor 

Jesus em João 17:15: 

 

“Não rogo que os tires do mundo, mas que os 

guardes do Maligno” (João 17:15). 

 

O que acontecerá com a Igreja na grande 

tribulação será exatamente o cumprimento da 

oração de Jesus: “não rogo que os tires do 

planeta Terra, mas que os guardes do Maligno” 

(Jo.17:15). Não seremos “tirados” desta terra,  

mas protegidos por Deus das investidas malignas.  
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José no Egito 

É interessante observar que o período de fome 

interpretado por José no sonho do faraó foi de 

sete anos. O mesmo tempo que durará a 

tribulação dos últimos dias. Numa época de fome 

mundial, o Pai não retirou o seu povo do Egito, 

porém providenciou de forma milagrosa e 

surpreendente o suprimento para Israel em meio 

à fome. 

Considerando todos os princípios abordados 

neste tópico, devemos preparar-nos para o 

porvir. A exemplo de José, que divinamente 

orientado e exercendo o seu dom de sabedoria, 

estocou provisões para sua sobrevivência em 

tempos difíceis, nós devemos, se formos 

consequentes com aquilo que afirmamos e 

cremos, fazer o mesmo, tanto no aspecto 

espiritual quanto no âmbito material. 

O Espírito Santo no Período Tribulacional   

O Espírito foi enviado à Igreja (Atos 2:1-13) e a 

Sua permanência na vida do cristão independe 

dos eventos políticos e sociais que transtornam o 
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mundo. Em I João 5:19, o apóstolo nos revela que 

o mundo inteiro jaz no maligno. Mesmo assim, 

dia a dia muitas pessoas são salvas e isso só é 

possível pelo agir do Espírito Santo neste mundo. 

Sabemos que esse sistema anti-Deus, chamado 

mundo,  terá seu ápice com a revelação da Besta. 

Entretanto, mesmo diante do governo da Besta, 

o povo de Deus continuará  sendo alvo do agir do 

Espírito Santo em suas vidas. Daí o alerta para 

estarmos cheios do Espírito Santo – (Mt 25:4; Ef 

5:18). 

Uma das missões do Espírito Santo é a de ajudar 

a Igreja em meio à tribulação, como fica claro em 

João 16:1-11 e em Lucas 12:11-12. Nosso 

Salvador disse: "E, quando vos conduzirem às 

sinagogas, aos magistrados, e às potestades, não 

estejais solícitos de como ou do que haveis de 

responder, nem do que haveis de dizer. Porque 

na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o 

que vos convenha falar". 
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Essa é a realidade que aguarda a Igreja nos 

últimos tempos: a igreja dependerá muito da 

presença e do agir do Espírito Santo.  

Conclusão 

Vigie e ore o tempo todo. Ore pedindo sabedoria 

e discernimento para escapar das armadilhas do 

diabo. Ore pela proteção divina. Ore para se 

manter fiel até o fim. 

Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que 

possais escapar de todas estas coisas que hão de 

acontecer, e estar em pé na presença do Filho do 

homem - Lc 21:36. 

As misericórdias do Senhor são a causa de não 

sermos consumidos, porque as suas misericórdias 

não têm fim - Lm 3:22. 
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5- Um Plano Simples, Revestido 

de Fé 

 

 

À medida que nos aproximamos da grande 

tribulação somos testemunhas de condições 

adversas que dificultam a vida cristã em 

sociedade. Sabemos que um tempo terrível de 

angústia virá sobre o mundo antes do retorno de 

Jesus Cristo. Diante disso, o povo de Deus 

precisará de habilidades de sobrevivência. 
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“porque nesse tempo haverá grande tribulação, 

como desde o princípio do mundo até agora não 

tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem 

aqueles dias sido abreviados, ninguém seria 

salvo; mas, por causa dos escolhidos, tais dias 

serão abreviados”  - Mt 24:21-22. 

Até aqui o povo de Deus conseguiu viver no 

sistema operante sem ter que renunciar a fé, 

entretanto, à medida que avançamos as 

dificuldades  aumentam. Chegará o momento 

que  todos  terão que fazer uma escolha: 

submeter-se às ordens do sistema, renunciando a 

fé ou ser considerado inimigo do Estado, sem 

nenhum direito de vida em sociedade: emprego, 

educação, saúde, dinheiro, liberdade, etc. 

Nenhum direito, além de correr o risco de ser 

preso e morto a qualquer momento.  

De que maneira os filhos de Deus poderão 

sobreviver à tribulação que virá? Entre outras 

coisas importantes, os santos terão de 

aprofundar sua fé na Palavra de Deus e 

desenvolver um hábito de oração em todo o 

tempo. Entretanto, há outras práticas que 
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precisam ser consideradas em nosso “Manual de 

Sobrevivência”. 

Pense antes de responder: 

 É possível desprender-se do controle 

governamental e viver sem a tutela do sistema 

operante? 

 Podemos viver sem documentos, 

trabalho secular e longe da vida  urbana? 

 É possível viver sem dinheiro? 

Sim, é possível viver sem o amparo do sistema 

operante desde que haja uma mudança radical 

em nosso estilo de vida. 

Com o passar dos anos ficamos cada vez mais 

dependentes de tudo que a sociedade oferece: 

internet, telefone, bancos, convênio, plano de 

saúde, seguro, carros, energia elétrica, água, 

shopping, cinema e outras coisas que nos 

parecem essenciais. 

A maioria pensa que “sem essas coisas que o 

mundo oferece é praticamente impossível viver”, 
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mas a realidade é diferente. Se tentarmos bucar      

soluções para sair do sistema operante, 

começaremos a ver que várias destas coisinhas 

da vida moderna são totalmente substituíveis ou 

dispensáveis. 

Acreditamos que a melhor proposta para sair do 

controle e domínio do sistema é uma conexão 

com a natureza, resgatando a forma de vida dos 

primeiros séculos. E para surpresa de muitos, 

observa-se que cada vez mais aumenta o número 

de pessoas que estão migrando para uma vida 

eco-sustentável em que produzem o seu próprio 

alimento em quintais e sítios. 

Morando nos centros urbanos é bem mais difícil 

viver sem dinheiro, a não  ser que sua casa tenha 

uma área de plantio considerável. Mas, ao sair da 

cidade para o campo, é possível se desligar do 

sistema de uma forma completa. 

Sair da cidade para o campo exige dinheiro. 

Sendo assim, o projeto deve iniciar com uma boa 

reserva financeira para a compra de um lugar 

ideal. 
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A ideia de compra de uma propriedade rural 

coletiva é uma excelente alternativa. Uma boa 

terra com nascentes e solo fértil. Esta compra 

deve abraçar também alguns equipamentos 

rurais e ferramentas para benefício da 

comunidade. 

Carros podem ser trocados por bicicletas, a luz 

das casas pode vir através de pequenos geradores 

de energia, dos ventos ou de placas solares, o gás 

pode vir da combustão do lixo orgânico 

(biodigestor), a água de nascentes e poços 

artesanais. 

 

Remédios podem ser manipulados através de 

plantas medicinais e outros produtos da 

natureza; escolas e centros de saúde podem ser 

formados dentro da própria comunidade. 

Uma proposta paralela ou em estágio seguinte 

seria a criação de um micro mercado para troca 

de produtos. Dá-se o nome de escambo a essa 

troca direta, sem a existência do dinheiro. Além 

disso, algumas pessoas ou grupos dentro de uma 
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comunidade podem  especializar-se em um 

determinado trabalho, oferecendo produtos ou 

serviços para outras pessoas. 

Se houver necessidade de dinheiro para 

transações maiores, entre as comunidades 

cristãs, é possível estabelecer uma cotação para o 

“ouro e a prata” e adotá-los como moeda padrão. 

Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos 

exércitos. Ageu 2:8. 

Apesar de parecer utópico, muitas iniciativas de 

"ecovilas" estão em plena atividade. O segredo é 

usar mãos e pés em trabalhos verdadeiramente 

importantes e estar pronto para ajudar e ser 

ajudado por outros. 

Podemos sair do sistema? Sim. É possível uma 

mudança gradativa até alcançarmos uma total 

independência. Mas, a grande pergunta é: 

Como podemos sair do sistema se amamos o 

mundo? 

Aquele que ama o mundo aceita de bom grado a 
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forma de vida social que o sistema operante 

apresenta à humanidade. O amor ao mundo 

prende e escraviza o indivíduo a uma versão 

enganosa de conquista e de felicidade, em 

detrimento do chamado vocacional, 

consolidando desejos e projetos pessoais em vez 

do propósito divino. 

A nossa geração tornou-se 100% dependente do 

sistema operante e parece amar tudo que ele 

apresenta de tal maneira que fica difícil ver o 

nosso povo livre dessa sedução espiritual. 

Grandes e pequenos correm atrás de novidades 

tecnológicas, aquisições, formação universitária e 

diversões o tempo todo e o resultado é uma 

geração com a forma do sistema operante: 

materialista, egoísta, gananciosa, inquieta, 

exausta, frustrada e espiritualmente  fraca. Mas, 

a perseguição e o sofrimento fará com que alguns 

mudem de atitude. 

Uma Proposta Bíblica  – A Simplicidade. 

É verdade que vivemos tempos difíceis, mas 

continuamos crendo que há um remanescente 

que não se curva à sedução da Serpente. Diante 
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de tudo isso, queremos refletir um pouco sobre 

uma proposta bíblica de vida essencial à igreja; 

uma proposta e uma resposta aos desafios da 

tribulação global que se aproxima. Estamos 

falando de um chamado a um estilo de vida 

simples; um convite ao modelo de vida adotado 

por Jesus Cristo e seguido pelos primeiros 

discípulos (Lc 9:23). 

O que significa ser simples? 

 Significa não precisar de muitas 

coisas para viver bem nesta terra, mas da 

presença contínua de Deus, o nosso tesouro 

maior. 

 Significa ser livre de embaraços do 

sistema operante e leve para servir a Deus 

com intensidade e profundidade. 

 

Nenhum soldado em serviço se embaraça com 

negócios desta vida, a fim de agradar àquele que 

o alistou para a guerra. 2 Tm 2:4 

A Simplicidade Cristã não é um incentivo à 
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pobreza. Ela apenas ensina que o crente não 

deve ser escravo de um sistema maligno em 

detrimento de sua liberdade de servir a Deus. Ela 

ensina que, se preciso for, o cristão deve estar 

pronto para renunciar muitos privilégios e abrir 

mão do conforto do mundo para ter assegurada a 

sua liberdade de servir a Deus. 

A simplicidade cristã prega um estilo de vida 

centrada no contentamento, na liberdade e 

leveza da alma para melhor servir a Deus. 

Tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos 

com isso contentes - 1 Tm 6: 8. 

Pois quero que estejais livres de cuidado, ou seja, 

de muitas tarefas e preocupações. 1 Co 7: 32. 

A grande verdade é que não precisamos de 

muitas coisas para viver nesta terra. Olhemos 

para Jesus Cristo. O nosso grande desafio é olhar 

para o estilo de vida de Jesus e imitá-lo. Ele viveu 

de modo simples porque tinha um só tesouro: o 

reino de Deus. 
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Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as 

aves do céu têm ninhos; mas o Filho do homem 

não tem onde reclinar a cabeça. Mt 8:20. 

Nada neste mundo deve obstruir a nossa 

relação com Deus. O discípulo de Cristo não 

pode viver em função das coisas e das propostas 

deste mundo. O crente pode usar as coisas do 

mundo, mas de tal forma, que não seja devoto e 

nem escravo de nenhuma delas. Sendo assim, o 

cristão deve evitar se apegar a qualquer coisa 

que possa dificultar ou impedir a sua liberdade 

espiritual e o cumprimento de sua missão nesta 

terra. 

Lembre-se: O tempo se abrevia! O discípulo sábio 

deve sujeitar tudo nesta vida a uma relação 

prioritária com o Senhor Jesus, de modo que o 

Reino de Deus seja o seu tesouro maior e ocupe o 

primeiro lugar em seu coração. 

Mas buscai primeiro o seu reino e a sua 

justiça... Mt 6: 33 

Para atravessarmos um período de crise com 

menos sofrimento é preciso um despojamento da 
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sobrecarga de tarefas, trabalhos e preocupações 

desta vida. 

Deixemos de lado todo peso (Hb 12:1) – significa 

que o crente deve remover tudo que seja capaz 

de obstruir ou dificultar o seu progresso na 

carreira da fé. 

 

O “elemento peso” não é a mesma coisa para 

todas as pessoas. Para um, pode ser um apego 

impróprio, para outro o envolvimento com coisas 

fúteis e para outro uma imersão total nos 

negócios, ambições pessoais e preocupações 

desta vida. Seja o que for, todo peso é um 

impedimento a mais em nossos esforços para 

conquistar a coroa da vida. Sendo assim, somos 

exortados a lançar fora qualquer coisa que 

impeça que avancemos na corrida da fé. Sim, há 

coisas que atrapalham, dificultam e até impedem 

o cristão de seguir na fé como deveria. 

O crente sábio precisa deixar de lado tudo o que 

seja capaz de dificultar a sua caminhada de fé e 

correr de forma leve a corrida que está diante de 
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nós, sem se deixar atrapalhar com nenhuma 

obstrução no caminho. 

Certamente, algumas pessoas cresceriam bastante 

na fé se jogassem fora muitos dos pesos de 

preocupações que estão tentando levar até o fim. 

É preciso leveza para avançar sem embaraços. 

Temos absoluta certeza que um estilo de vida 

simples ajuda-nos na leveza da alma; elimina 

preocupações, tensões e envolvimento com 

coisas fúteis. É preciso desapegar-se de algumas 

coisas que nos prendem e tornam a nossa 

caminhada mais difícil.  

A simplicidade deixa-nos livres e leves, com 

tempo disponível para servir a Deus e cumprir o 

Seu propósito nesta terra. Entretanto, é 

importante deixar claro que o viver em 

simplicidade não caminha sozinho na vida cristã. 

Pouco ou nada adianta se a simplicidade não 

estiver conjugada com outras práticas cristãs, tais 

como: santidade, consagração, comunhão, 

oração, obediência, etc. Portanto, siga os passos 

de Jesus, seja simples, santo, amoroso e cheio da 
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presença de Deus! Confie no SENHOR sempre. 

 

Sobrevivendo na Fé 

A simplicidade integra a primeira parte de nosso 

plano estratégico à travessia do vale tribulacional. 

A segunda parte é a fé.  

“...porque todo o que é nascido de Deus vence o 

mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a 

nossa fé”. 1 Jo 5:4. 

Mas o meu justo viverá da fé; e se ele recuar, a 

minha alma não tem prazer nele. Hb 10:38. 

O cristão precisa crer que durante a pior hora do 

mundo e da maior prova para os homens, Deus 

continuará sendo o mesmo. Jesus continua 

conosco. Mesmo que a fornalha seja aquecida 

sete vezes mais, podemos passar com segurança 

através dela com Jesus Cristo ao nosso lado. 

“Porque para mim tenho por certo que os 

sofrimentos do tempo presente não podem ser 

comparados com a glória a ser revelada em nós”  

- Rm 8:18. 
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6- O Dia da Vitória 

 

 

 
 

Sabemos que o amor de Cristo pela Igreja não a 

torna isenta de dores, sofrimentos e de passar 

por tribulações. Basta olhar para a vida dos 

primeiros cristãos que foram perseguidos, 

torturados e martirizados, entre os quais líderes 

do porte de Pedro, Paulo, João, Tiago, Estevão, 

Policarpo e tantos outros. A igreja de Cristo já 

enfrentou muitas batalhas aos longos dos 

séculos,  mas, pelo poder de  Deus, ela tem 

ressurgido: vitoriosa, triunfante.  
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É verdade que as tribulações dificultam a obra da 

Igreja e trazem sofrimento aos cristãos, todavia, 

nós, que confiamos no SENHOR, precisamos 

perseverar firmes na fé até o fim.  

Saiba que, em meio à turbulência destes dias 

tenebrosos, mesmo perdendo batalhas, há uma 

boa notícia! No final venceremos, porque o 

SENHOR pelejará por nós. 

 

 “...Pois o SENHOR, vosso Deus, é quem vai 

convosco a pelejar por vós contra os vossos 

inimigos, para vos salvar” – Dt 20:4. 

 

O Cenário Pré-vinda de Jesus Cristo 

No ápice da maior tensão política e espiritual da 

grande tribulação, quando os exércitos das 

nações estiverem reunidos pela besta para atacar 

Israel, os céus serão abertos aos olhos humanos e 

o Senhor Jesus aparecerá  com os seus anjos, 

com grande glória e poder para derrotar o 

sistema maligno vigente na terra. Entre nuvens 

de glória, Ele reunirá os seus escolhidos (Mt 24-
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29-31), derrotará os exércitos da besta e 

estabelecerá o reino milenar (Ap 20:1-6). 

 

Quando os céus se abrirem aos olhos humanos, 

todos os habitantes do planeta Terra verão o Rei 

Jesus com suas miríades de anjos.  

E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no 

céu grandes vozes, que diziam: O reino do mundo 

passou a ser de nosso SENHOR e do seu Cristo, e 

ele reinará pelos séculos dos séculos. Ap 11: 15. 

Portanto, esteja firme na fé, siga a vida com 

fidelidade a Cristo Jesus e você contemplará as 

maravilhas que Deus fará. 
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7- O Trabalho da Última Hora 

 

 

O fim virá, as profecias estão se cumprindo 

diante dos nossos olhos, mas há um grande 

pergunta que exige  uma resposta sábia e 

imediata: Enquanto não chega o período 

tribulacional, o que devo fazer além do meu 

preparo espiritual? 

A sociedade está confusa e medrosa. Ela precisa 

de ajuda. Ela precisa ser salva. 

1. O mundo está em trevas espirituais e nós 

cristãos somos a luz do mundo; temos a 

verdade que permite a direção certa neste 
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mundo tenebroso; 

2. O mundo está apodrecendo moralmente e 

nós somos o sal desta terra. Mt 13:13-14. 

O cristão sozinho não obterá grandes conquistas 

diante das dificuldades dos últimos dias, mas a 

unidade é uma força incrível. Precisamos ter uma 

unidade de pensamento e de ação. Quando 

existe unidade interna (na equipe ou 

congregação) e unidade externa (nas conexões 

com outras equipes ou comunidades cristãs), 

temos uma estrutura potencialmente poderosa e 

capaz de iluminar e de salinizar o mundo em que 

vivemos. 

O que Fazer? 

1. Tome a decisão de formar ou de fazer parte de 

uma ótima equipe – Ore, seja dirigido pelo 

Espírito, observe. Temos pouco tempo. Faça isso 

o mais breve possível. 

2. Reúna o melhor time possível - essa ação eleva 

o potencial da equipe. Quanto melhores forem as 

pessoas de sua equipe, maior o seu potencial e 

maiores as chances de triunfo ministerial. 
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O que significa pessoas melhores? Melhores no 

preparo bíblico, melhores no padrão moral, na 

paixão ministerial e no poder do Espírito Santo. 

3. Pague o preço de desenvolver a equipe - isso 

assegura o crescimento do grupo. Você terá de 

dedicar tempo, gastar dinheiro e colocar de lado 

a sua própria agenda. 

4. Façam coisas como um time - isso produz 

espírito de equipe. A única maneira de 

desenvolver um espírito de equipe é fazer com 

que o pessoal esteja junto, compartilhando 

experiências comuns e com o senso coletivo de 

que são pessoas importantíssimas para o sucesso 

da missão. 

5. Delegue responsabilidade e autoridade - Não 

proteja sua posição ou acumule poder. 

Descentralize autoridade e responsabilidade. 

Essa é a única maneira de capacitar sua equipe e 

gerar plena confiança no cumprimento da missão 

de transformar vidas e influenciar o momento 

histórico de nossa geração com a Palavra de 

Deus. 
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Conclusão 

A resposta à pergunta inicial é: Precisamos 

trabalhar enquanto é dia. 

 

Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer 

as obras daquele que me enviou. Pois está 

chegando a noite, quando ninguém pode 

trabalhar. Jo 9:4 

 

Há muito trabalho para fazer na Seara de Deus e 

os tempos são difíceis. O crente sozinho não é 

capaz de cumprir a missão de iluminar vidas e de 

salinizar a nossa geração. Por esse motivo o 

crente precisa ser integrante de uma equipe 

potencialmente capaz de fazer acontecer o que a 

Bíblia diz para os trabalhadores da última hora. 

Chegou o momento de sair da plateia e fazer a 

“Revolução da Fé”. 

 

O nosso grande desafio é Encontrar as pessoas 

que estejam dispostas a gastar a sua última gota 

de suor no chamado de Deus. Pessoas que 

tenham o potencial de dar continuidade à visão 

recebida: transformar vidas e influenciar o 
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momento histórico de nossa geração com a 

Palavra de Deus. 

Planejar, orar e trabalhar. É preciso orar sem 

cessar, planejar à luz das Escrituras e do Espírito 

Santo e trabalhar incansavelmente na missão 

proposta. O tempo se abrevia e o trabalho é 

grande. Você está pronto?  

A revolução da fé será a maior prova de uma 

geração remanescente que se despertou e que 

passou a empenhar todos os esforços para 

transformar vidas e influenciar este momento 

histórico com o Evangelho de Jesus Cristo.  

A sua grandeza será o brilho de glória refletido 

em milhares de vidas salvas nesta geração. 

Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e 

abundantemente. Amém! 
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