
vidas sabemos que um dia este tormento passará. O 
profeta Ezequiel segue seu discurso e condena aquele 
povo: "Filho do homem, vire o rosto contra Sidom; 
profetize contra ela e diga: ‘Assim diz o Soberano 
Senhor: " ‘Estou contra você, Sidom, e manifestarei a 
minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou 
o Senhor, quando eu castigá-lo e mostrar-me santo em 
seu meio. Ezequiel 28:21-22

Nossa esperança reside em que um dia o Senhor 
há de julgar a humanidade; ele julgará a mim, julgará a 
você, julgará a todos. Todos se verão perante o justo juiz. 
(Rm 2.6) Por enquanto vivemos estes dias em que o 
diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que 
não vejam a luz de Cristo (2 Co 4.1-5), e por este motivo 
devemos lembrar do que Paulo nos diz: De todos os 
lados somos pressionados, mas não desanimados; 
ficamos perplexos, mas não desesperados; somos 
perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas 
não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o 
morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja 
revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, 
somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, 
para que a sua vida também se manifeste em nosso 
corpo mortal. 2 Coríntios 4:8-11 Vivemos desta 
maneira, porque em nós, vasos de barro frágeis e sem 
valor em nós mesmos, reside o tesouro mais valioso que 
a humanidade pôde e pode ainda conhecer. Vivamos 
sem pregar a nós mesmos, mas com o foco de fazê-Lo 
conhecido para Sua glória. (2 Co 4.6-7) Nada está oculto 
aos Seus olhos; não desanimem!

Há muito tempo atrás Cristo nos alertava sobre o que 
aconteceria em nossos dias. Uma lista recheada de 
tragédias de todos os tipos, desastres naturais, ataques 
morais, perseguição religiosa, e uma série de 
acontecimentos para que soubéssemos que o tempo de 
Sua volta eminente estaria próximo. Este relato está em 
Mateus capítulo 24. Estes dias a revista Veja publicou uma 
matéria curiosa sobre os evangélicos do Brasil, seu 
colunista os descreveu como "incômodos". Não podemos 
deixar de admitir que muitos ditos evangélicos, de fato, 
envergonham o nome de Deus; nada sabem sobre o 
ministério de Cristo, e em muitos lugares incomodam de 
uma maneira totalmente equivocada. e contrário aos 
ensinamentos das Escrituras. Entretanto como 
conhecedores do evangelho verdadeiro e praticantes das 
Escrituras, outros evangélicos fazem seu "barulho" para 
honra e glória de Deus, e é dessa maneira que devemos 
seguir com a certeza de que as portas do inferno não 
prevalecerão contra a igreja. (Mt 16.18)

O investimento da mídia, de alguns artistas, dos 
incrédulos, dos orgulhosos não está oculto aos olhos 
dAquele que rege este mundo. Podem nos perseguir, 
podem tentar nos humilhar, podem rir até mesmo de nós, 
mas este orgulho um dia terá �m. Certa vez o profeta 
Ezequiel falou algo da parte do Senhor para o governante 
de Tiro: "Filho do homem, diga ao governante de Tiro: 
‘Assim diz o Soberano Senhor: " ‘No orgulho do seu 
coração você diz: "Sou um deus; sento-me no trono de um 
deus no coração dos mares". Mas você é um homem, e 
não um deus, embora se ache tão sábio quanto um deus. 
Ezequiel 28:2 Estes que hoje lutam para deturpar tudo 
quanto o Criador nos ensinou através de Sua Palavra, 
acham-se deuses, donos da razão, intocáveis, mas nós os 
que cremos em um Deus vivo e que intervém em nossas 
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