
seu lugar e, respectivamente cada um tem o seu papel. Eu e 
você estamos nesta história que já tem o final definido e 
acredite o final não é o fim. 
Somente lendo o roteiro você saberá qual será desfecho no 
último capítulo e como o titulo deste texto é SPOILER, só 
posso dizer que o perfeito roteiro diz que todos estarão 
diante do autor e consumador de toda história. Alguns 
serão julgados/condenados a morte e outros viverão com 
Ele para sempre.
Como saber em qual cenário do capítulo da eternidade nos 
encontraremos?! O roteiro diz que “Deus amou o mundo de 
tal maneira que enviou seu filho unigênito, para que todo o 
que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porquanto 
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o 
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele 
crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto 
não crê no nome do unigênito de Deus”. João 3:16-18
Enquanto vivemos as cenas desta história aqui na terra, 
temos a oportunidade de atuar nesta de diversas formas e 
uma delas é a cumprindo a ordem que o autor nos dá de 
soltar SPOILERS sobre a história eterna do amor de Deus 
para todas as pessoas com quem interagimos, dizendo que 
Ele, apesar de autor e consumador desta linda história não 
está distante, pelo contrário Ele quer se relacionar com seus 
personagens dando a cada um a oportunidade de desfrutar 
da Sua presença aqui e agora e também na eternidade. 
Como eu disse no começo, spoiler pode não ser tão ruim 
assim, principalmente quando tem um bom propósito que 
é dizer a todos que SÓ EXISTE SALVAÇÃO, LIBERDADE E VIDA 
ETERNA EM CRISTO JESUS.

Pablo Escobar morre e Frank Underwook vira presidente. Tá! 
Isso é obvio para quem já assistiu as séries Narcos e House Of 
Cards. Em Game Of Thrones a única coisa que posso dizer é: 
“winter is coming”, até porque eu não seria capaz de dizer que 
na temporada 7, haverá um grande confronto entre o 
exército de Daenerys e as forças do novo rei das Ilhas de 
Ferro. Euron será o principal inimigo da rainha e, em algum 
momento, irá capturar um de seus sobrinhos, Yara ou Theon. 
Dizem que existem dois tipos de pessoas: as legais e as que 
soltam spoilers. Para quem não sabe, o nosso amigo Google 
diz que Spolier “é quando algum site ou alguém revela fatos 
a respeito do conteúdo de determinado livro, filme, série ou 
jogo. O termo vem do inglês, mais precisamente está 
relacionado ao verbo “To Spoil”, que significa estragar. No 
popular seria o famoso ‘estraga-prazeres’ que fica contando 
os finais”. Às vezes dá raiva quando alguém faz isso, não é, 
mas já parou para pensar que o spoiler pode não ser tão ruim 
assim?! 
Vamos lá... Pense na história da humanidade como uma 
série, destas que a gente assiste no Netflix. Nesta série, a 
Bíblia é o livro base. Tudo está neste livro que contém outros 
sessenta e seis livros, completos, com roteiros, tramas e tudo 
relacionado à história da humanidade e seus desfechos, 
sempre apontando para a perfeição do autor. 
Nesta série percebemos em sua primeira temporada, o 
Antigo Testamento soltando spoilers do Novo Testamento 
(segunda temporada) que por sua vez concretiza tudo no 
decorrer da história com seus momentos de clímax perfeitos, 
mas que ainda não acabaram (pois a história não acaba na 
segunda temporada)... 
A questão é que não se entende spoilers se não se envolver 
na série. Nesta série, a história contempla autor e 
personagens atuando. O autor se envolve com seus 
personagens. Eles se encontram, uma hora ou outra neste 
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