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Apresentação 
 

Isto não é um livro. É uma idéia com uma 

embalagem bacana. Ainda não pode ser considerada um 

livro. Uma obra precisa de ajustes, correções, 

lapidações, desenvolvimentos, leituras e releituras antes 

que fique pronta. Por isso, tudo o que trago a vocês é 

uma idéia. Alguns fatos imaginados que quis 

compartilhar com alguns bons amigos. Talvez minha 

imaginação encontre eco na imaginação de outras 

pessoas e, de repente, o que era simplesmente uma 

idéia, se transforme num projeto. 

Abração. 

 

Ângelo Bernardes 
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Introdução 
 

É noite de sexta-feira na cidade do Recife. O dia foi todo 

chuvoso. O inverso se aproxima e com ele já se iniciam os tormentos 

próprios da época: ruas alagadas, deslizamentos de terra nas regiões 

periféricas, engarrafamentos enormes, etc. 

Eu saio de casa com uma idéia martelando em mente e 

um caminho a percorrer. Meu destino é a casa de Nathália Sousa, uma 

bela jovem beirando seus 17 anos. Lá espero encontrar um grupo de 

mais ou menos quinze adolescentes (depois vou descobrir que, ao 

menos neste dia, só veria cerca de dez deles). 

Eles não fazem a menor idéia do que irá acontecer. Nem 

muito menos eu, embora já tenha tudo planejado na cabeça. Não 

importa o quanto eu ache a idéia boa, a incerteza sempre irá me 

acompanhar até que eu comece a desenvolvê-la. 

Porém, antes da preocupação com o sucesso da minha 

empreitada, eu fico me perguntando sobre o real motivo de eu tê-la 

idealizado. 

Trata-se de uma história (ou uma “estória”, já que a 

narrativa é fictícia) sobre um grupo de adolescentes envolvidos numa 

perseguição religiosa, dentro dos eventos finais que antecedem a volta 

de Cristo. Minhas dúvidas são: porque contar uma história que já é tão 

magistralmente detalhada pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia? 

Porque imaginar situações e pormenores que não me foram relatados 

nestas duas fontes? De que poderia servir exatamente esta idéia para 

mim e para estes adolescentes? 

Quando comecei a escrever o enredo, imaginei que, se eu 

conseguisse aproximar os fatos bíblicos das pessoas que passariam por 

eles, e conta-los da perspectiva de quem estivesse vivenciando tudo no 

exato momento em que as situações acontecessem, talvez eu 

conseguisse despertar nos corações dos ouvintes o senso de 

importância destes fatos e o interesse não só por aprender a doutrina, 

mas por estar do lado certo quando estes eventos estiverem 

acontecendo de verdade. 
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É com este fim que continuo me dirigindo à Rua Antônio 

Falcão. 

Porém, antes que eu chegue lá, é preciso que você saiba 

alguns detalhes desta história que não irei relatar aos adolescentes: 

Tudo começou em 1979, no Afeganistão, quando o país 

foi invadido pelo exército soviético. 

Havia dois jovens afegãos que namoravam já há alguns 

meses. Eu uso o termo “namorar”, mas é lógico que você não pode 

entendê-lo como o que seria um namoro nos moldes ocidentais. Num 

lugar onde tudo ganha um ar ritualístico, o exercício do namoro não 

passava de olhadelas na feira local e conversas vigiadas de perto ora 

pela família da moça, ora pela família do rapaz. 

Estou falando de Mahmud Zahir e Adela Áfrah. Ambos 

eram filhos de famílias tradicionais da região. Gozavam de boa 

situação econômica e dividiam o domínio do comércio no país. 

Mahmud nutria planos de pedir a mão de Adela em casamento em 

breve. Porém, a invasão do exército da URSS iria atropelar os planos 

dos dois. 

As famílias tentaram subsistir por algum tempo, mesmo 

sob o domínio de um exército estranho, mas o cerco se fechava cada 

vez mais e as autoridades soviéticas ameaçavam confiscar seus bens. 

Foi numa noite fria, no meio de uma trégua entre as 

milícias afegãs e o exército invasor, que os pais de Mahmud e Adela 

chamaram a ambos para uma reunião que definiria para sempre o 

destino dos dois. 

O pai de Adela começou seu discurso questionando 

Mahmud sobre suas reais intenções com sua filha. O jovem respondeu 

que eram as melhores possíveis. Que tão logo aprendesse a administrar 

os negócios do pai, gostaria de pedir Adela em casamento. 

O patriarca então se sentiu a vontade para explicar o 

motivo daquele encontro. Ele queria casar os dois jovens o mais rápido 

possível. Queria que ambos fugissem dali levando o dinheiro ainda 

disponível em poder das duas famílias. Explicou que não havia muita 

alternativa para eles naquele país e que permanecer ali provavelmente 

iria impossibilitar os sonhos deles. 

Não foi simples, óbvio. Mas depois de muito relutar 

Mahmud e Adela concordaram em se casar e sair imediatamente do 

Afeganistão, deixando para trás sua cultura e seus familiares. 

Era o ano de 1981 quando os dois selaram seu 

compromisso numa cerimônia simples, na casa de Adela Áfrah. 
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Os pais já tinham arranjado tudo. Dali a duas horas, 

estariam embarcando num vôo que os levaria para o Egito, onde 

pegariam um outro avião com destino à África do Sul, depois aos EUA 

e finalmente ao Brasil. Mais precisamente na cidade de Fortaleza, 

Ceará. 

Ao chegarem no lugar onde passariam o resto de suas 

vidas, Mahmud se esforçou para montar seu próprio negócio. Escolheu 

trabalhar com confecções. Na capital cearense, ele instituiu sua família 

e firmou sua nova vida. Cerca de um ano depois de terem chegado, 

Mahmud e Adela tiveram contato com a doutrina cristã, através de uma 

vizinha Adventista do Sétimo Dia. Depois de uma série de estudos 

bíblicos, eles se batizaram e abraçaram uma nova razão de viver. 

Porém, os tempos mudaram e o casal prosperou em seus 

negócios e se viram na necessidade de se mudar para o Recife, onde 

poderiam dar continuidade à pequena empresa familiar que estava 

crescendo. 

Foi na capital pernambucana, no ano de 1987, que 

Mahmud e Adela tiveram a primeira filha. E foi neste exato ano que 

Mahmud recebeu a notícia de que seu pai havia sido morto por forças 

políticas dissidentes no Afeganistão. 

Mahmud temeu pela vida de sua esposa e de sua nova 

filha e solicitou ao governo brasileiro uma troca de nomes, para evitar 

ser encontrado pelos assassinos de seu pai. 

E foi assim que Mahmud Zahir passou a se chamar 

Francisco José Lins da Silva Magalhães e Adela Áfrah passou a se 

chamar Leonora Duarte Lins Magalhães. Ao bebê, o casal Magalhães 

deu o nome de Natália Duarte Lins Magalhães. 

Não demorou muito, e no ano de 1989, nasceu o segundo 

e ultimo filho do casal: Francisco José Lins Magalhães, que terminou 

sendo apelidado de Franzé. 

O garoto Franzé cresceu tendo um interesse especial 

pelas coisas de Deus, especialmente pelo estudo das profecias. Aos dez 

anos de idade ele já havia lido todos os livros de Ellen White, 

componentes da coleção “O Conflito dos Séculos”. Falava de sua fé 

aos colegas de escola e mantinha um site onde propagava a mensagem 

cristã pela rede mundial de computadores. 

Quanto a Francisco, o pai, embora sua maior 

preocupação fosse com a segurança de sua família, ele cometeu dois 

erros graves que mudariam o curso da história deste planeta: o primeiro 

foi ensinar sua língua natal aos filhos, o outro foi continuar mantendo 

contato com sua família no Afeganistão. 
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O ano de 2002já estava chegando ao fim. O mundo 

estava sofrendo com vários pequenos ataques terroristas após o 

desgastante ataque às torres do World Trade Center, em 11 de setembro 

de 2001. 

O Exército Russo já havia abandonado o Afeganistão, 

porém, o país jamais voltaria a ser o que era. Foi tomado por diversas 

facções político-religiosas xiitas. Estes grupos brigavam pelo domínio 

político da região, praticando verdadeiros abusos contra a população, 

agindo com violência desumana e transformando o Afeganistão num 

dos piores lugares do globo para se viver. O grupo mais violento, os 

Talibãs, possuía estreita relação com grupos terroristas, principalmente 

a Al Qaeda. 

Após o 11 de Setembro, começou a haver uma união 

entre as diversas facções políticas e os grupos terroristas, aliados numa 

investida contra o ocidente. 

Franzé conversava despreocupadamente com um primo 

de seu pai, pelo MSN. Hassin, como era chamado, morava no 

Afeganistão e havia ganho a confiança dos líderes Talibãs. Porém, 

desde que voltara a ter contato com Franzé e a família do seu primo, 

Hassin estava deixando cada vez mais de acreditar nas suas filosofias e 

passara a abraçar um novo estilo de vida: o cristão. Ele estava 

encantado com o tipo de felicidade pregada por Franzé. 

Porém, um tipo de contato que Francisco acreditava que 

seria meramente virtual, terminou trazendo problemas para a sua 

família mais tarde. 

No início de 2003, Os Magalhães receberam uma 

ligação. Era Hassin. Estava Aflito. Disse que estava sendo perseguido 

pelos antigos camaradas Talibãs, que haviam descoberto sua nova fé. 

Pediu ajuda a Francisco para fugir para o Brasil. 

Francisco exitou, mas era seu primo, sua família. Não 

podia deixá-lo desamparado. E foi por isso que, em maio do mesmo 

ano, Hassin desembarcou no Aeroporto Internacional dos Guararapes. 

As notícias que trazia, infelizmente, eram mais 

perturbadoras do que as informações que Franzé e seu pai receberam 

por telefone. Hassin havia entrado de corpo e alma no Talibã. Ele era 

responsável pelos contatos efetuados com as facções terroristas. Ele 

tinha detalhes aterradores de um grande ataque terrorista que estava 

sendo planejado pelos antigos comparsas contra os EUA. 

Pior: ao começar a aprender sobre os princípios cristãos 

pregados por Franzé, Hassin não os tomou somente para si. Tratou de 

dividi-los com o maior número de companheiros possível. Isso 
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terminou provocando uma divisão entre os simpatizantes do Talibã. Por 

isso, Hassin passou a ser perseguido. 

Assim, o assustado afegão, logo ao chegar ao Brasil, 

pediu que fosse levado ao consulado americano no Recife. Precisava 

denunciar os planos terroristas do Talibã. 

Cerca de quinze dias depois, Hassin estava sendo levado, 

junto com um tradutor, para Washington D.C., onde estaria em reunião 

com as autoridades americanas. Para a família no Brasil, ele deixou 

apenas um número de celular para contato. Franzé foi levá-lo até o 

aeroporto. Estava com um aperto no coração. Sentia que algo não 

estava certo. À noite, pouco antes de jantar, o adolescente recebeu uma 

ligação. Era o então presidente da União Nordeste dos Adventistas do 

Sétimo Dia. As notícias das ultimas investidas evangelísticas de Franzé 

tinham chegado até a Associação Geral. O presidente estava ligando a 

pedido do Pr. Jean Paulsen, líder mundial dos Adventistas do Sétimo 

Dia. 

Uma semana depois, Franzé também embarcava com 

destino aos EUA, onde se encontraria com os líderes adventistas. O 

motivo de tanta preocupação e urgência era um só. 

Na primeira reunião com Franzé, Paulsen explicou-lhe 

que, de acordo com as estatísticas mantidas pela igreja, os líderes 

políticos Afegãos eram o único grupo onde a palavra de Deus ainda 

não havia penetrado. Pelo menos até eles terem notícias de como 

Franzé havia evangelizado o primo de seu pai. 

Franzé vibrou com aquela notícia. Ele mal podia 

acreditar que havia sido usado por Deus daquela maneira. Nenhum 

adolescente conseguiria se enxergar envolvido num plano tão 

importante. Porém, no semblante do Pastor Paulsen e dos outros 

líderes, nem tudo era contentamento. 

Jean Paulsen saiu para almoçar sozinho com Franzé e um 

tradutor. No restaurante, ele lhe explicou que a pregação do evangelho 

a toda nação tribo e língua era o fator mais importante de antecipação 

da vinda de Cristo. 

-“E agora você aparece com essas notícias.” – falou 

Paulsen – “Eu não sei. O mundo está estranho. As vezes eu tenho a 

impressão de que há coisas acontecendo fora do alcance dos nossos 

olhos e ouvidos e essas coisas estão nos encaminhando para um fim 

definitivo. Essa aproximação dos protestantes com a Igreja Romana. 

Essa pregação de união entre religião de Estado. Nó já vimos isso 

antes.” 
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Naquela noite, Franzé resolveu ligar para o celular de 

Hassin. Foi um alívio para ele escutar a voz do primo de seu pai. Ele 

lhe contou que estava sendo submetido a um intenso interrogatório e 

todos os dias dava detalhes e detalhes dos planos terroristas de seus 

conterrâneos e do funcionamento do regime Talibã e das seitas com as 

quais o regime compactuava. 

Os dias se passavam e Franzé estava tendo bons tempos 

com os líderes americanos de sua igreja, mas os contatos com Hassin 

eram cada vez mais difíceis. 

Porém, numa tarde, quando estava descansando no 

Hotel, Franzé recebeu uma ligação de Hassin. Ele estava assustado e 

falava ofegante. 

- “Eles estão aqui, eles estão aqui. Eu os vi agora a 

pouco. Eles vieram me pegar, meu Deus.” 

Franzé contatou imediatamente Jean Paulsen. Precisava 

ajudar o primo de segundo grau. Pediu para ser levado até o seu hotel, 

mas Hassin não estava mais lá. 

 Pelo rádio, o Pastor Jean Paulsen escutou a notícia do 

sumiço de um dos informantes do governo americano. Paulsen tentou 

contatar algum representante do governo americano, porém, não teve 

sucesso. Ninguém falava sobre o assunto. 

Mais tarde veio a notícia apocalíptica. Um estádio de 

futebol, no Texas, havia sofrido um grande ataque terrorista. Ema série 

de explosões que haviam matado cerca de 6000 pessoas. 

Os jornais foram rápidos. Os noticiários divulgaram uma 

fita na qual terroristas afegãos assumiram a autoria do assassinato em 

massa e noticiaram que contaram com o apoio de um agente Talibã 

convertido à Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Aquilo foi uma festa para os tablóides americanos. As 

manchetes disparavam sem piedade “IGREJA ADVENTISTA 

ENVOLVIDA EM ATAQUE TERRORISTA NO TEXAS”. Vários 

adventistas passaram a ter problemas no trabalho, na vizinhança e nas 

suas igrejas. A organização passou a ser investigada e os pastores não 

tinham mais sossego. 

Porém, Jean Paulsen demonstrava calma ao levar Franzé 

ao Aeroporto, para que ele voltasse ao Brasil. O garoto indagou ao 

pastor se ele não estava preocupado. 

-“Estou” - foi a resposta – “Muito. Mas de uma forma ou 

de outra estas coisas estavam por acontecer.” 

Paulsen e Franzé haviam tentado com todos os esforços 

provar a ligação telefônica que o adolescente havia recebido de seu 
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primo, mas não receberam crédito. Os terroristas haviam arquitetado 

tudo: a antecipação do ataque, o seqüestro de Hassin e a atribuição da 

culpa aos religiosos Adventistas. 

Antes de embarcar no seu vôo de volta ao Brasil, Franzé 

perguntou ao Pastor Jean Paulsen: 

-“O que vai acontecer agora?” 

Paulsen respondeu com uma frase que somente mais 

tarde Franzé entenderia: 

-“Vá pra casa, garoto. Deixe a revolução começar.” 

O mundo nunca mais seria o mesmo. A criminalidade 

aumentou, os ataques terroristas se intensificaram. Havia fome, 

doenças e desastres naturais se agravando em todas as partes do globo. 

Apesar desta situação, a mensagem bíblica verdadeira 

continuava avançando e fazendo novos adeptos em todas as partes do 

planeta. 

O jovem Igor foi um dos que se interessaram pela nova 

filosofia. Ele era colega de Franzé na escola e todos os dias discutia 

com o amigo sobre as profecias que estavam se cumprindo. Igor não 

tinha um bom relacionamento com os pais. Isso fazia com que muitas 

vezes ele procurasse formas de contrariá-los. Fazer parte de um grupo 

religioso minoritário foi uma das maneiras que ele encontrou para 

chamar a atenção deles. Logo Igor se batizou na Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. Porém, ele participava apenas de longe dos rituais e dos 

princípios pregados por aquela denominação, principalmente quando o 

cerco contra os seguidores da Bíblia começou a se fechar. 

No final de 2004, a Escola Adventista do Recife foi 

invadida por um grupo terrorista. Eles ocuparam as salas de aula e 

renderam mais de 150 pessoas entre crianças, professores e 

funcionários. 

Depois de três dias de negociação, os terroristas 

passaram a exigir que o grupo rendido prestasse reverência à 

autoridade islâmica e participasse de um ritual espiritual de adoração a 

Maomé. Do contrário, morreriam. 

O presidente da União Nordeste foi a público dizer que 

aquelas pessoas deveriam ser fiéis a Deus, mesmo diante do perigo 

mortal e nunca se curvar a outra divindade que não o Senhor Jeová. 

O tempo se esgotou e nenhum dos reféns se prestou a 

participar dos rituais impostos pelos terroristas. Cerca de 45 crianças e 

adolescentes foram mortos antes que o exército invadisse a escola e 

fizesse parar a chacina. 
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A Igreja foi acusada de ser uma seita fanática. Escolas 

foram fechadas, pais foram processados por ensinarem crenças 

adventistas a seus filhos. 

Em seu apartamento, Franzé assistia as notícias no jornal 

e via o cerco contra o seu povo se fechando. Naqueles dias, as sábias 

palavras do Pastor Jean Paulsen finalmente estavam fazendo sentido. A 

revolução estava começando. 

............................................................................................ 

Agora que você já sabe esta parte dos fatos, acompanhe-

me enquanto subo pela escada do prédio e me encontro com o grupo de 

adolescentes que está me esperando. 

Começo a história. 
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I. 

Fuga para 

Belo Jardim 

 

Todos os adolescentes estavam juntos no apartamento de 

Lucas e Luiza Falcão. Os pais estavam no quarto, reunidos a portas 

trancadas enquanto os filhos ficaram na sala com um vídeo para 

entretê-los. Porém, embora o filme contivesse todos os ingredientes 

necessários para agradar um grupo de adolescentes, dessa vez eles não 

pareciam dar muita importância ao DVD. A misteriosa reunião dos pais 

os preocupava. Eles haviam feito com que os filhos preparassem malas. 

Elas estavam empilhadas junto à porta de entrada. A reunião estava 

acontecendo às escondidas. Todos os convidados chegaram trazendo 

um prato de comida, como se quisessem simular um encontro social. 

Os vizinhos não podiam saber o real motivo que juntou todas aquelas 

famílias ali. Sabiam que aquele era o lar de uma família cristã. O 

problema é que os membros daquela família divergiam do pensamento 

religioso dominante. Não faziam parte de nenhuma das religiões 

adeptas ao projeto ecumênico. Esse tipo de gente estava sendo 

considerada um problema para o mundo moderno, por causa da sua 

pregação dissidente da mensagem da maioria.  

Na sala, Gabriela, Denisson, Filipe e Mateus Ramgund, 

Franzé, Nathália, Matheus Gondim, Luiza e Lucas Falcão, Jade, as 

duas Rebecas, Jefferson, Wallace e Igor discutiam sobre qual seria 

realmente o assunto da conversa dos pais. O grupo de adolescentes 

tinha uma média de idade entre 13 e 16 anos. Igor era o mais velho, 

com 20 anos. Ele passara a freqüentar a igreja Adventista do Sétimo 

dia do bairro de Boa Viagem, e, assim que soube da existência de um 

grupo de estudo da bíblia destinado a adolescentes, chamado Pequeno 

Grupo Adolescente, começou logo a freqüentá-lo. Por causa da 

compatibilidade das idades, ele fez logo amizade com Wallace. Igor 

nunca tinha se batizado, mas demonstrava profundo interesse no estudo 

das profecias e na companhia do grupo. Passava os sábados sempre na 
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casa de um dos meninos, ia aos cultos e aproveitava todos os 

momentos com os novos amigos. Pela idade e por ser bastante 

extrovertido, tornou-se um tipo de líder consensual para o grupo em 

geral. 

Os adolescentes apontavam para as malas prontas. Os 

pais não disseram pra quê serviria aquela bagagem, mas Filipe tinha 

uma ligeira impressão de que não voltaria para casa naquela noite. 

Aquela era uma época de tensão. Muitas das profecias bíblias previstas 

para os últimos dias estavam se cumprindo com uma velocidade 

alarmente. Os adolescentes passaram a ter profundo interesse no estudo 

da Palavra de Deus, pois, até então, pouco tempo haviam dedicado à 

leitura e aprendizado dos sinais dos tempos. Naquela noite, o 

Apocalipse era o único assunto que lhes chamava a atenção. 

Principalmente quando Igor começou a explicar algumas coisas sobre a 

interpretação profética do ultimo livro da Bíblia
1
.  

                                                 
1
 Isaias 28: 9 e 10 explica qual a forma correta de se estudar as sagradas 

escrituras: “(...) Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre 

mandamento; regra sobre regra, regra sobre regra; um pouco aqui, um pouco 

ali. Teólogos e estudiosos da Bíblia afirmam que apenas 5% do Livro de 

Apocalipse pode ser entendido de forma literal. O restante deve ser 

compreendido de acordo com a simbologia profética, cuja interpretação a 

própria Bíblia fornece. Tome por exemplo a tabela profética abaixo: 

 

Símbolo Significados Texto Bíbico 

Mulher Igreja 

Porque o marido é a cabeça da mulher, como 

também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele 

próprio o salvador do corpo. - Efésios 5:23 

Animal 

ou 

Monstro 

Rei ou Reinos 
Estes grandes animais, que são quatro, são quatro 

reis, que se levantarão da terra. - Daniel 7:17 

Chifre 
Poder, Rei, 

Reino 

E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda 

não receberam o reino, mas receberão o poder 

como reis por uma hora, juntamente com a besta. - 

Apocalipse 17:12 

Água 

Nações, 

Raças, Povos 

e Línguas 

E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a 

prostituta, são povos, e multidões, e nações, e 

línguas. - Apocalipse 17:15 
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Vento Guerra 

1 - O SENHOR Deus diz: - Eu farei com que 

venha um vento destruidor contra a Babilônia e o 

seu povo. 2 - Mandarei estrangeiros para 

destruírem o país como o vento que joga longe a 

palha. Quando chegar esse dia de destruição, eles 

atacarão de todos os lados e deixarão a terra 

deserta. 3 - Não permitam que os soldados da 

Babilônia atirem as suas flechas ou vistam as suas 

couraças. Não deixem de matar os jovens! 

Destruam todo o exército! 4 - Eles serão feridos e 

morrerão nas ruas das suas cidades. 5 - Eu, o 

SENHOR Todo-Poderoso, não abandonei Israel e 

Judá. Mas o povo da Babilônia tem pecado contra 

mim, o Santo Deus de Israel. - Jeremias 51:1-5 

Tempo Ano 

Porque o rei do Norte tornará, e porá em campo 

uma multidão maior do que a primeira, e, ao cabo 

de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com 

grande exército e com muita fazenda. - Daniel 

11:13 

Dia Ano 

E, quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar 

sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa 

de Judá quarenta dias; um dia te dei para cada ano. 

- Ezequiel 4:6 

Dragão 

ou 

Serpente 

Diabo, 

Satanás 

E foi precipitado o grande dragão, a antiga 

serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana 

todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os 

seus anjos foram lançados com ele. - Apocalipse 

12:9 

Cordeiro Jesus 

No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para 

ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 

pecado do mundo. - João 1:29 

Cauda 
Falsos 

Profetas 

(Os mais velhos e os mais respeitados são a 

cabeça; os profetas que anunciam mentiras são o 

rabo.) - Isaias 9:15 

Estrelas 
Pregadores do 

Evangelho 

Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor 

do firmamento; e os que a muitos ensinam a justiça 

refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. 

- Daniel 12:3 
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O mundo havia se tornado uma aldeia global dividida. 

Depois dos atentados de 11 de Setembro de 2001, os EUA começaram 

a sua investida contra o terrorismo de cunho religioso, invadindo as 

regiões do Afeganistão e Iraque. A decisão de intervir em países como 

estes, a princípio, parecia a mais acertada, porém, estas investidas 

belicosas dos Americanos iriam desencadear uma série de 

acontecimentos que culminariam na implantação de uma nova ordem 

mundial.  

Os terroristas fanáticos não são um exército organizado, 

pronto para uma guerra. Eles funcionam mais como agentes infiltrados, 

que trabalham em secreto, organizando forças, pessoas e recursos para 

seus ataques. Enquanto o exército do ocidente estava ocupado lidando 

com diferenças políticas entre as várias etnias que ocupam os países 

invadidos, as facções terroristas preparavam sua vingança. 

Um senso realizado na primeira década do século 21, 

revelou que, somente a Alemanha, possui cerca de vinte mil cidadãos 

alemães convertidos a seitas fanáticas. Este dado mostra uma faceta do 

terrorismo não muito revelada: a do inimigo interno, pessoas naturais 

que se juntaram a movimentos religiosos extremistas para programar e 

executar ataques terroristas no próprio país de origem. 

Foi nesta parcela da sociedade que as organizações 

terroristas foram buscar apoio. Diversos ataques menores se seguiram 

aos do WTC: Espanha, em janeiro de 2002, 150 mortos, Inglaterra, 

maio do mesmo ano, 65 mortos, França, fevereiro de 2003, 112 mortos, 

até que em setembro de 2003, uma explosão em um campo de futebol 

matou cerca de 6.000 pessoas no Texas, EUA. Com a intensificação 

das investigações, os terroristas encontraram um novo e desprotegido 

alvo: os países em desenvolvimento. Nações como Brasil, Argentina, 

México, nunca dantes atingidas pelo problema do terrorismo, agora 

tiveram que lidar com os ataques. O medo se espalhou nos quatro 

cantos do planeta. O pior veio a acontecer quando o governo americano 

anunciou que terroristas, infiltrados em vários países, estavam 

invadindo os sistemas de computadores dos governos e roubando 

informações sobre investigações e listas com nomes e esquemas de 

                                                                                                           

Estrelas Anjos 

E a sua cauda levou após si a terça parte das 

estrelas do céu e lançou-as sobre a terra; e o dragão 

parou diante da mulher que havia de dar à luz, para 

que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. - 

Apocalipse 12:3 
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segurança. Em meados de 2005, os ataques haviam se tornado quase 

que mensais e não havia mais confiança na polícia, nem no vizinho, 

nem em ninguém. Qualquer um poderia estar envolvido com algum 

tipo de seita extremista. 

Em contrapartida, outro problema se agravou por todo o 

globo: a questão ambiental e todos os desdobramentos sociais e 

econômicos que ela trás: as enchentes e catástrofes naturais 

aumentaram consideravelmente, a população crescia, mas os empregos 

não cresceram proporcionalmente. No ano de 2003, estimou-se um 

aumento de cerca de 32% nos casos de câncer. Os ataques terroristas, a 

proliferação de doenças e o aumento dos desastres naturais causou uma 

estagnação econômica sem precedentes na história. Milhares de 

pessoas ficaram desempregadas e houve aumento da fome e da miséria 

em todo o globo. 

Em cenários como este, é natural que ocorra a 

intensificação da criminalidade, mas ninguém poderia supor que as 

organizações criminosas passariam a fornecer armamento para as 

organizações terroristas, nem ainda que aquelas poderiam funcionar 

como facilitadoras destas, como, de fato, aconteceu. 

Para conter a situação de calamidade, tropas de paz da 

ONU foram enviadas para os países mais assolados pelo terrorismo e 

pelo aumento da criminalidade. Porém, outras medidas se faziam 

necessárias para conter a estagnação econômica e paralisar o aumento 

do desemprego. Assim, um acordo entre empresas privadas nos EUA 

fez com que os estabelecimentos bancários, comerciais e de diversos 

outros setores, passassem a funcionar aos sábados, como forma de 

gerar mais empregos e aquecer a economia. Logo, diversos outros 

países do globo, inclusive o Brasil, tomaram a mesma iniciativa. 

É da natureza humana, diante de grandes dificuldades, 

voltar-se para a fé. Assim, já no final de 2005, houve visível 

movimento de retorno dos fiéis católicos apostólicos romanos para o 

seio da assim denominada santa igreja. O mundo estava sendo assolado 

pela violência de fanáticos religiosos, e os cidadãos foram buscar 

refúgio exatamente naquelas religiões que pregavam o amor em 

detrimento da violência, e o respeito em prejuízo da intolerância. 

Já havia algum tempo que as igrejas protestantes 

demonstravam um desejo de união ecumênica entre si e agora seus 

líderes haviam aderido à pregação da igreja romana de que somente a 

união geral entre os dois grandes braços do cristianismo, o 

protestantismo e o catolicismo, poderia causar algum efeito na luta 

contra o terrorismo de motivação religiosa e na conscientização das 
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pessoas quanto ao seu papel frente aos demais problemas da terra. As 

pessoas estavam com medo, assustadas com a loucura em que o mundo 

tinha se transformado, por isso aderiram à idéia sem contestar.  

Apesar destes acontecimentos, um grupo ousou se 

manifestar oficialmente contra esta união. Este grupo era conhecido 

como “os Adventistas do Sétimo Dia”. Obviamente que a Igreja 

Adventista não compactuava com as seitas terroristas ou com a 

violência empregada por elas. Porém, conquanto se negavam a aderir 

ao plano ecumênico, foram acusados de compactuarem com o caos e a 

violência. No entanto, o motivo da recusa dos adventistas, consistia 

numa tentativa de evitar que suas doutrinas fossem manipuladas em 

prol da política e seu nome fosse envolvido numa “guerra santa”. O 

desejo da igreja romana não era uma união de forças contra a violência, 

mas sim uma corrupção das doutrinas bíblicas, professadas pelo 

adventismo em privilégio dos dogmas criados pelos clérigos romanos e 

homens comuns. A igreja Romana tinha amplos interesses na 

recuperação de seu poder político, e sabia do poder de influência da 

Religião neste campo.  

Como já era de se esperar, os adventistas foram 

interpretados equivocadamente – ou mesmo maliciosamente – e a 

igreja foi mostrada nos jornais e noticiários como sendo extremista e 

ignorante. Sua interpretação das profecias foi exposta de maneira 

leviana e tratada como uma fraude. Porém, em pouco tempo, as assim 

ditas “predições fraudulentas” se tornariam realidade, deixando cada 

vez mais abismados os que se uniram à igreja romana.  

Com a intensificação dos ataques, no início de 2005 os 

EUA elegeram um presidente Católico que tinha grandes planos de 

aproximação do governo com o vaticano. Na verdade, o que estava 

para se formar era uma tríplice aliança envolvendo o presidente dos 

EUA – romanista, a igreja romana e a liderança predominantemente 

protestante da União Européia
2
. Esta tríade, após consumada, passou a 

                                                 
2
 O Espírito de profecia fala de uma união entre as religiões protestantes e a 

igreja Católica Romana, liderada por esta ultima. Fala também que este poder 

religioso se uniria ao poder político. A interpretação profética indica que este 

poder político seria representado pelos EUA e pela sua influência política 

perante as nações. O poder político daria força e autorização ao poder 

religioso para que este impusesse suas leis eclesiásticas anti-bíblicas sobre 

todos e perseguisse aqueles que se opusessem a estas leis. Falaremos mais 

detalhadamente desta profecia nos capítulos posteriores, porém, queremos 

alertar que nem a bíblia nem o Espírito de Profecia falam sobre qual será a 

orientação religiosa do líder dos Eua nesta época, nem tampouco sobre a fé 
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controlar as decisões do Conselho de Segurança da Organização das 

Nações Unidas, já que os países que compunham a União Européia, 

juntos com os EUA, representavam a maioria esmagadora nas votações 

do Conselho. Essa aliança desenvolveu uma máquina propagandística, 

cuja força, pode ser comparada somente à utilizada por Hitler na 

segunda grande guerra, e a empregou para promover a união entre as 

religiões e o poder político como única forma de deter o avanço da 

onda de terror xiita. A luta pelo poder havia alcançado o espaço 

religioso. A ameaça terrorista tinha um pano de fundo religioso e era 

com uma coalisão de religiões, unidas ao governo, que os líderes 

esperavam vencer a onda de violência dos fanáticos. Embora o 

presidente dos EUA fosse considerado megalomaníaco e romanista 

ultra-conservador, o mundo recebeu sua idéia de união religiosa e 

política como sendo uma das mais brilhantes do século 21 e a 

salvaguarda para a guerra político-religiosa que estava sendo travada.  

Os líderes mundiais, encabeçados pelo líder da igreja 

romana, estavam trabalhando na confecção de um Estatuto Geral das 

Nações, que incluía, dentre outras coisas, a determinação de um dia de 

descanso oficial. Em uma nota à imprensa, o papa Paulo III
3
 

comunicou: “O tempo em que cada país dirigia seu povo de maneira 

aleatória acabou. Hoje é tempo de todos caminharmos numa só direção, 

transformando o mundo numa grande unidade. Os problemas do sul, 

                                                                                                           
professada pelos líderes da União Européia. Também não há predições sobre a 

ocorrência de ataques terroristas. Tais itens foram inclusos na narrativa apenas 

como forma de imaginar as causas e o contexto do caos que se desenrolará 

naquele tempo. O que há de concreto, de acordo com a interpretação dos 

escritos de Ellen White, é que haverá uma união entre o Romanismo (Igreja 

Católica Apostólica romana), o Protestantismo apostatado e os EUA. A 

gravidade deste caos é bem descrita por Ellen G. White, em “O grande 

Conflito”, pág. 344, 345 e 346 (Edição condensada): “A obediência à Deus 

será considerada rebeldia. Pais exercerão a severidade contra seus filhos; estes 

serão deserdados e expulsos do lar (...). Assumindo a oposição caráter mais 

violento, os servos de Deus de novo ficam perplexos, pois lhes parece que eles 

motivaram a crise (...). Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a 

oposição das hostes das trevas(...). Mas enquanto Jesus permanecer como 

intercessor do homem no Santuário Celestial, a influência restritiva do Espírito 

Santo é sentida pelos governantes e pelo povo. 
3
 Os últimos Papas foram João Paulo II e o atual pontífice Bento XVI. Aqui, 

ficticiamente, imaginamos o pontificado de um papa chamado João Paulo III. 

Não usamos nenhum papa realmente existente para não cairmos no erro de 

acusar esta ou aquela pessoa ou mesmo de causar confusão na compreensão 

das profecias. 
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serão os problemas do norte e toda a aldeia global seguirá uma só lei, 

um só objetivo. Que a paz de Deus seja convosco.”  

Neste meio tempo, Deus derramou a Chuva Serôdia 

sobre o seu povo. Em todo o mundo, em cada cidade, em cada bairro 

havia sempre um adventista pregando a mensagem urgente de um 

Salvador que estava prestes a vir. Falavam de esperança em Deus e não 

na aliança de homens. Milhares de pessoas eram convertidas e 

batizadas. Enquanto o mundo estava em combate contra as tropas 

terroristas, era possível ver crianças com um poder sobrenatural em 

suas palavras, pregando em igrejas e prédios. Os próprios adolescentes 

reunidos naquela ocasião haviam sido usados por Deus em suas escolas 

e na vizinhança.  

Porém, esta investida cristã veio a desagradar as forças 

políticas ao redor do mundo.A máquina de propaganda dos governos 

não tardou em fazer parecer para a população que os Adventistas 

representavam um perigo. Com o tempo, a tensão entre os que eram 

fiéis à bíblia e os integrantes das religiões em comum, começou a se 

agravar. Muitas famílias foram separadas porque pais se opuseram à 

decisão de seus filhos de permanecerem devotos ao livro sagrado. A 

mídia passou a proibir propagandas e programas relacionados à igreja 

adventista e a autoridade religiosa romana classificou os adventistas 

como uma escória religiosa, que, num momento de união, pregam a 

discórdia. A igreja passou a ser mal-vista em todos os lugares. Como 

seus ensinamentos destoavam das pretensões do Estatuto Geral das 

Nações, que estava sendo preparado, os cristãos verdadeiros passaram 

a ser comparados aos xiitas terroristas que promoviam o caos. As 

notícias não acusavam a igreja taxativamente, porém, sugeriam, 

maldosamente, que os adventistas poderiam estar envolvidos com essas 

facções extremistas. Conquanto a adesão ao cristianismo bíblico 

estivesse sendo espantosa, a liderança mundial encontrou um jeito de 

acabar com o avanço da pregação cristã: “Entreguem suas bíblias”, 

dizia a campanha, “elas podem matar”
4
. Esta frase de conteúdo 

                                                 
4
 O Espírito de Profecia fala num tempo de intensa fome da apalavra de Deus, 

em que muitos procurarão por ela, mas ela não poderá ser encontrada. Neste 

tempo, a leitura da bíblia será proibida e considerada ilegal. Embora Ellen 

White seja enfática ao afirmar que os últimos acontecimentos serão rápidos, 

não podemos esperar que eles aconteçam da noite pro dia sem nenhum 

processo prévio nem razões lógicas. Assim, tentamos imaginar o início do 

processo de proibição das bíblias conforme descrevemos nesta página, as 

razões que poderiam levar o livro a ser proibido, no entanto, é difícil precisar 

detalhes tão fortes do que acontecerá no futuro. Porém, é certo de que temos 



 25 

blasfemador se baseava na idéia de que muitas dessas seitas xiitas 

diziam estar cumprindo o propósito divino expresso na Bíblia, logo, 

este livro tinha conteúdo capaz de gerar a violência, e deveria ser 

manuseado apenas por “especialistas da igreja romana”.  

A igreja adventista, segundo a opinião pública, fazia 

parte do grupo que era culpado pelo caos que havia se instalado ao 

redor dos cinco continentes. Não havia nenhuma ordem ainda 

proibindo o culto ou a leitura de bíblias, mas retirar o livro das casas e 

entrega-lo ao governo era praticamente tido como um dever de cada 

cidadão. 

O problema agravou-se pelo fato de que a maioria dos 

adventistas se recusava a entregar a palavra de Deus. Por isso, 

passaram a ser seguidos e perseguidos. Um povo que se recusava a 

seguir regras que, segundo a população em geral, eram para o bem de 

todos, era digno de desconfiança. Pior, digno de ódio. Parecia que todo 

crime cometido contra um adventista ou contra uma congregação era 

perdoável. À medida que o tempo ia avançando, o cerco ia se fechando.  

No início de 2008, igrejas estavam sendo saqueadas, era 

cada vez mais difícil de se encontrar bíblias nas cidades e muitos pais 

estavam sendo processados por proibirem que seus filhos estudassem 

aos sábados. Por volta de março do mesmo ano, Roger resolveu 

convocar uma reunião com todos os pais para decidirem qual seria a 

melhor decisão a tomar. Talvez houvesse chegado a hora de saírem dos 

grandes centros urbanos. Nathália estava preocupada com relação ao 

posicionamento da sua mãe quanto a esta questão. Já haviam 

conversado diversas vezes sobre o assunto, e Cléia manifestara vontade 

de deixar a cidade e ir morar em um lugar mais tranqüilo. Nathália, 

porém, ainda tinha muitos amigos que julgava fiéis e que precisavam 

ouvir da volta de Jesus e da mensagem que ela tinha. Precisava de mais 

tempo para falar a todos de sua esperança e das profecias bíblicas. Não 

tinha mais uma bíblia nas mãos, mas lembrava de todos os versículos 

necessários para sua missão.  

Na reunião, Igor sugeriu que todos cantassem um hino. 

Baixinho, para que os vizinhos não escutassem. “O Céu é Aqui”. Já na 

metade do coro, os pais saíram do quarto e juntaram-se às vozes 

adolescentes para terminar de cantar a música. Ao final, Eg fez uma 

oração. Depois, o silêncio. Os pais convidaram todos para o quarto 

onde estiveram reunidos. Lá, Roger explicou que todos ali precisavam 

                                                                                                           
informações suficientes para nos prepararmos para estes eventos. Novamente, 

estudaremos mais sobre este acontecimento nos próximos capítulos. 



 26 

passar um tempo fora. Não sabia quanto. Falou da violência, do 

terrorismo, e de como a cidade grande estava ficando perigosa para os 

fiéis seguidores da bíblia. Juninho completou dizendo que ele levaria 

todos em sua van para chácara de Tia Rute e Tio Cândido, nas 

proximidades de Belo Jardim. Lá eles poderiam estudar a palavra de 

Deus juntos e plantar a própria comida num lugar bem mais tranqüilo 

do que a cidade. Alertou que deveriam buscar imensamente a Deus 

enquanto podiam encontrá-lo, pois sabia que o tempo em que o Espírito 

Santo se retiraria da terra estava próximo. Lucas começou a se 

perguntar por que não iriam todos em seus carros. Não iria caber todo 

mundo na van de Juninho. Os pais pediram que todos se apressassem. 

Já passava da meia noite. Preferiram esperar o prédio ficar silencioso.  

Na garagem do prédio, já com a van ligada, os pais 

começaram a colocar a bagagem no carro. Foi aí que Lucas começou a 

entender do que se tratava. Não via mochila nenhuma de seus pais, só 

as suas e a de seus amigos.  

– “Mãe, vai se arrumar logo”, pediu.  

Eg não respondeu nada. Quando tudo já estava dentro do 

veículo, Lucas estava decidido a ficar com a mãe. Começaram as 

despedidas. Denise não poderia ir para a chácara. Estava enfrentando 

um processo judicial por não permitir que seus filhos comparecessem 

às aulas no sábado. Teve que matriculá-los numa escola perto de casa 

depois que a escola Adventista foi obrigada a fechar suas portas. Ela 

tinha uma ordem judicial de não se ausentar da cidade, nem permitir 

que seus filhos o fizessem sem o consentimento do juiz, assim, achou 

que seria mais fácil para os meninos se livrarem caso passassem por 

alguma blitz, se estivessem sem ela. Juninho e Leda estavam 

enfrentando o mesmo tipo de processo, no entanto, Juninho conseguira 

convencer os pais de que ele poderia levar os adolescentes a salvo. 

Mateus e Filipe não gostaram da idéia, mas com o muito insistir da 

mãe, resolveram acatar. Cléia preferiu ficar na cidade mais um pouco. 

Ela estava envolvida com os parentes. Queria tentar até o ultimo 

momento convence-los do evangelho. Nathália implorou à mãe que a 

permitisse ficar. Cléia sempre foi muito apegada à filha e a idéia de 

ficar longe dela a angustiava como nunca. Terminou consentindo. 

Nathália estava fazendo um trabalho de evangelização com seus 

colegas da escola. Roger, Winston e os outros tinham ainda trabalho a 

fazer. Preocupavam-se especialmente com a lista de membros guardada 

na igreja, contendo os endereços e registros de documentos de todos os 

participantes atuais e antigos. Precisavam dar fim àquela lista antes que 

pessoas mal intencionadas tivessem acesso a ela. Além do mais, 
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queriam auxiliar o pastor na orientação dos membros quanto ao que 

deveriam fazer nos próximos meses. Lucas tomou uma decisão firme. 

Não importa o quanto sua irmã e mãe pedissem que fosse, ele disse que 

ficaria com os pais, mesmo que pra isso precisasse desobedece-los. 

Não havia tempo para mais insistências. A pequena caravana precisava 

chegar o quanto antes a Belo Jardim e a distância entre Recife e a 

chácara era de pelo menos três horas de viagem. Com exceção de 

Lucas e Nathália, todos os adolescentes estavam na van quando ela deu 

a partida e começou a se distanciar do prédio. Nas bagagens, os 

meninos levavam algumas roupas, comida para os primeiros dias e 

algumas poucas bíblias. Enquanto as luzes da cidade ficavam para trás, 

a fé daquele pequeno comboio começou a dar lugar às incertezas. Leda 

sugeriu que cantassem alguma coisa. Eles nunca gostaram muito de 

cantar, mas nos últimos tempos, com a escassez de bíblias, cantar vinha 

trazendo um grande conforto mesmo aos corações dos mais 

desafinados. “Não temas crê somente, vamos olhar pra frente. Jesus é 

farol que nos dá confiança. Não temas, crê somente.” Naquele 

momento, a fé era tudo o que eles tinham. Não podiam deixar que ela 

desse lugar a qualquer outro sentimento que os separasse de Deus.  

Dormiram. 

Já era quase três horas da madrugada quando Leda 

acordou os mais sonolentos um pouco apreensiva.  

– “Abaixa, abaixa”, pedia ela. 

O despertar meio sem saber o que estava acontecendo 

fez com que um pequeno tumulto fosse criado dentro da vã.  

– “Abaixa, abaixa”, era a ordem. – “Não, não. Voltem 

pro lugar, ajam normalmente”. 

Tarde demais para abaixar, as luzes das lanternas já 

estavam focalizando a van e o oficial de polícia já havia acenado o 

braço pedindo que parassem. Era uma blitz num dos postos policiais no 

meio da estrada. Justamente o que eles mais temiam. Silêncio. Leda 

pedia sussurrando: - “Escondam os documentos que conseguirem”. O 

policial dirigiu-se diretamente a Juninho: 

- “Boa noite. Documentos por favor.” 

- “Eles estão nas minhas malas. Vai levar um tempo pra 

achar”. 

- “O Senhor está indo para?” 

- “Estou levando essas pessoas pra casa”. 

- “São todos seus parentes? Sobrinhos? Filhos?” 

Silêncio. 
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- “Preciso ver os documentos deles. Podem descer um 

minuto?” 

Juninho olhou pra Leda sem saber o que fazer. Eram dois 

policiais apenas, mas estavam armados. Começaram a recolher os 

documentos. Ninguém conseguiu esconder a tempo. Em seguida um 

deles levou os registros pra uma sala com um computador. Enquanto 

esperavam, Juninho argumentava com o outro policial: 

- “Eles já estão fora de casa a muito tempo, sabe, preciso 

chegar logo. Alguns têm problemas de saúde”. 

O outro policial voltou. 

– “Mateus e Filipe Ramgund”? Ninguém respondeu 

nada. Os policiais os identificaram pelas fotos. Levaram primeiro 

Filipe. Pediram que os demais esperassem do lado de fora. Os dois 

policiais entraram com Filipe na sala e trancaram a porta. Juninho 

olhou pra Leda:  

- “É a ação contra Denise. Só pode ser. Daqui a pouco 

vão pedir os nossos documentos, Leda. Um dos policiais saiu e se 

dirigiu à van. Deu ordens para que todos ficassem na frente da sala 

onde Filipe estava. Uma vez no veículo, ele começou a revistar todas as 

malas que podia. Voltou com algumas bíblias nas mãos. 

- “Ei, você não pode fazer isso”, interpelou Juninho. 

- “Fica quieto aí na sua que a tua situação aqui tá se 

complicando”. 

Mateus olhava pela janela do posto. Na tela do 

computador, dentro da sala, podia ver uma foto sua, de sua mãe e seu 

pai e de seu irmão. O oficial parecia estar fazendo perguntas a Filipe. 

Mateus pediu a Juninho que fizesse alguma coisa, ligasse pra alguém 

ou tirasse Filipe de lá de dentro. Seja lá o que estivesse acontecendo, 

ele seria o próximo a ser chamado. Dentro da sala no posto policial, o 

oficial explicava a Filipe que ele era menor de idade e que não tinha 

permissão para sair de Recife, pois sua mãe enfrentava um processo 

judicial e poderia perder a guarda dele. Começou a fazer perguntas 

sobre o grupo que ali estava: quem eram eles, de onde vinham, para 

onde iam, a quem pertenciam as bíblias que os guardas havia recolhido. 

Filipe respondia tudo com muita cautela para não dar pistas. Quando 

não tinha uma resposta, ficava calado. Isso, por si só, já denunciava o 

grupo. Lá fora, Juninho pegou os meninos pela mão e fizeram uma 

oração, aproveitando que o outro guarda havia se retirado para dentro 

da sala. No fim, apareceu um terceiro oficial de polícia por trás deles. 

Juninho ficou assustado pois não sabia de onde aquele homem havia 

surgido, ou mesmo se ele havia escutado as palavra ditas em oração. 
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Mas aquele oficial era diferente. Alto, com uma aparência imponente e 

com voz terna.  Identificou-se primeiro, afirmando ser um seguidor de 

Cristo. Juninho assustou-se de início, mas algo naquele estranho lhe 

inspirava confiança. Ele explicou ao oficial que Filipe estava com 

problemas dentro do posto e que logo, logo, esses mesmos problemas 

se estenderiam aos demais naquele grupo.  

- “Rápido, sigam-me”, determinou o policial. 

Ele levou todo o grupo de volta para a van e ordenou que 

entrassem. Em seguida deu as chaves do veículo a Juninho e disse: 

- “Vá rápido, siga pela estrada local, de barro mesmo. As 

BR‟s estão cheias de blitz”. 

Mateus assustou-se: - “meu irmão tá lá dentro”. 

- “O rapaz terá de ficar, mas não se preocupem, Deus 

estará com ele. Avisem a seus pais”, informou o estranho. 

Parecia loucura partir dali sem levar Filipe, mas Juninho 

sabia que aquele estranho não se tratava de um simples oficial terreno. 

Filipe lutava com as perguntas que eram feitas pelos policiais, mas 

tremeu ao responder ao ultimo questionamento. Não que a pergunta 

tivesse sido difícil, mas porque, durante a conversa, ele pode observar a 

van de Juninho se afastando rápido do posto policial, com todos os 

amigos e o irmão. Ele estava sendo deixado para trás, sozinho. 

O resto da viagem foi tensa, ninguém dormiu, mas assim 

como o estranho policial dissera, pouco antes do nascer do sol, os 

viajantes chegaram a salvo na chácara de Rute e Cândido. Os anfitriões 

receberam os meninos e os acomodaram para dormirem da melhor 

forma que puderam. Juninho foi ligar imediatamente para Denise e 

contar-lhe o que havia acontecido. Espantou-se com a calma que 

Denise aparentava. 

Ela lhe disse: - “Eu sei. Um policial veio até aqui em 

casa afirmando ser um seguidor de Cristo e me disse que meu filho 

havia sido preso, mas que ele ficaria bem”. 

- “Acho melhor você se esconder – orientou Juninho - e 

ver se Winston e os outros vão a procura dele”.  

- “Vou ver como faço isso. E Mateus está bem”? 

- “Ta dormindo agora, mas ta muito assustado com tudo 

o que aconteceu. Quer que o acorde”? 

- “Não. Deixe ele descansar.” 

Os dias na chácara se passavam bem, mas sem muitas 

notícias do que acontecia aos pais na cidade. Juninho relutava em 

transmitir as notícias pois sabia que elas não eram muito animadoras. 

Dentro de mais ou menos um mês e meio depois da chegada dos 
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adolescentes à chácara, veio a notícia de que o Estatuto das Nações 

havia sido aprovado e estava em vigor em países como o Brasil. Junto 

com a nova lei viera finalmente a obrigação legal da guarda do 

domingo. O famoso Decreto Dominical, como era chamado pelos 

adventistas. Mateus ainda não tinha notícias de onde estaria seu irmão e 

falar com sua mãe era coisa rara. De manhã, os meninos cuidavam da 

horta e do pomar e ajudavam a preparar as refeições. À Noite, Juninho 

gastava tempo explicando a todos os próximos acontecimentos 

proféticos. Mesmo sem a ajuda das bíblias que haviam sido tomadas, 

ele levava em sua memória cada versículo que tinha lido durante os 

tempos de liberdade religiosa. Outras vezes, Igor se juntava a ele na 

explicação das profecias
5
. Porém, a falta de uma bíblia era muito 

                                                 
5
 Um dos assuntos relacionados à profecia que causa maior espanto é a 

questão dos quatro Cavaleiros do Apocalipse. Este talvez seja um dos temas 

proféticos mais incompreendidos pelos cristãos em geral. Na cena que 

imaginamos logo acima, os personagens Igor e Juninho tentavam explicar aos 

adolescentes exatamente a verdade sobre estes símbolos. Na realidade, os 

quatro cavaleiros descritos em Apocalipse capítulo 6 simbolizam quatro 

períodos pelos quais a igreja passaria. E todos estes períodos já se foram, 

sendo certo que estes quatro cavaleiros se referem a uma profecia já cumprida. 

Não há que se temer sobre eles. Vejamos: 

 Cavalo branco – este símbolo representa a pureza do 

evangelho nos primeiros anos da igreja primitiva, logo após 

a ressurreição de Cristo. O branco na Bíblia é o símbolo da 

pureza. Este cavalo, então, se refere a uma época vivida 

pelos discípulos de Cristo e pelos primeiros cristão 

conversos. 

 Cavalo vermelho – Vermelho representa o sangue. Porém, a 

bíblia fala, em Apocalipse 6:4, que “os homens matavam-se 

uns aos outros”. Assim, tudo indica que se tratava de uma 

guerra interna, dentro da própria igreja. Nos anos que se 

seguiram à morte de Cristo, o evangelho se espalhou de 

forma muito intensa. Tamanha era a empolgação dos 

evangelizadores, que é possível que muitas pessoas tenham 

sido batizadas sem que estivesse convertidas de fato. Esse 

falsos conversos queria continuar com seus costumes pagãos 

dentro da igreja cristã, o que teria causado grande 

descontentamento e desunião entre os crentes, culminando 

numa matança em que membros da igreja de Cristo matavam 

seus próprios irmãos.Porém, este tempo também cessou. 

 Cavalo preto - Se o branco significa pureza, o preto significa 

exatamente o contrário: contaminação. O período 

representado pelo cavalo preto vai até o início da idade 
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penosa para os adolescentes sedentos da palavra de Deus. Alguns 

pediam que Juninho se dirigisse até a cidade próxima com o intuito de 

encontrar algum exemplar que porventura estivesse disponível, mas ele 

insistia que era perigoso. Denisson ficava inquieto todas as vezes que 

se comentava a falta de Bíblias.  

Numa noite problemática, Denisson estava sozinho com 

Jefferson no quarto e resolveu se abrir com o amigo: 

- “Jefferson, tenho uma coisa pra te contar, cara. Mas 

espera eu te explicar direito”. 

- “Ih”. 

Denisson demorou a dar a notícia, como se estivesse 

escolhendo as palavras certas. 

- “Eu to com uma bíblia aqui. Escondida no fundo da 

mochila. Leio todos os dias à noite. Escondido”. 

Jefferson não podia acreditar no que estava escutando. 

Aquilo soava quase como uma traição.  

– “Me dê um bom motivo pra isso, Denisson. Não vê que 

todo mundo anda desesperado pra ler a Bíblia? Você escondeu de nós 

esse tempo todo?” 

O que mais era suspeito é que Denisson não respondia 

nada. Ficava só olhando como que procurando as palavras para 

explicar-se. Jefferson saiu do quarto com raiva, mas Dennisson o 

deteve ainda na porta:  

- “Não conta isso a ninguém por favor. Deixa eu te dizer 

por quê. 

- “Ridículo, cara”. E saiu batendo a porta. 

Já à noite, Juninho escutou uma discussão. Igor havia 

entrado no quarto empurrado Denisson no chão. Agora estava 

vasculhando a mochila dele. Denisson correu para tentar impedi-lo, 

                                                                                                           
média. Neste lapso de tempo, a doutrina cristã foi lentamente 

se misturando à doutrina pagã a ponto de não se conseguir 

mais distinguir uma da outra. As verdades bíblicas foram 

adulteradas pela conveniência de clérigos e governantes. 

 Cavalo amarelo – Este cavalo representa o período de maior 

crise na igreja primitiva. Esta crise começou com o cavalo 

vermelho, agravou-se com o cavalo preto e agora tem seu 

ápice no desenrolar da Idade Média. Neste período a bíblia 

descreve a fome (da palavra de Deus) e a perseguição aos 

verdadeiros cristãos que se recusavam a seguir os preceitos 

adulterados da igreja romana. Muitos cristãos foram 

perseguidos e mortos nesta época, mas ela também passou. 
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mas como ele era bem mais forte, terminou por levar vantagem, 

conseguindo finalmente achar a Bíblia que Denisson escondia nos 

fundos da mala. Todos olhavam com reprovação. Denisson empurrou 

Jefferson. 

- “Eu confiei em você, droga”. 

Juninho pediu que todos saíssem para que ele 

conversasse a sós com Denisson. Porém, não importa que tipo de 

argumentação usasse, Denisson não estava disposto a revelar porque 

manteve uma bíblia escondida em sua mochila por tanto tempo. 

Naquela noite, a sala estava cheia, com Juninho de posse da velha 

bíblia de Dennisson. Sentado num canto, Denisson parecia longe, 

pensando o que poderia fazer agora que sua bíblia havia sido 

descoberta. 
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II. 

Os Que 

Descansam No 

Senhor. 
 

A aprovação do Estatuto das Nações não fora um 

acontecimento repentino, porém, o processo de aceitação dele por parte 

dos países foi muito mais rápido do que se esperaria de uma lei tão 

complexa quanto esta. O estatuto previa, dentre outras coisas, a guarda 

do domingo como dia santo, bem como o estabelecimento do trabalho 

no sábado como dever de todo cidadão, tornando praticamente inviável 

a guarda deste dia. Quem se recusasse a trabalhar no sábado 

simplesmente não podia trabalhar, não havia empregos para essas 

pessoas. Pode parecer estranho que tantas nações diferentes tenham se 

prostrado diante de uma lei com mandamentos de caráter tão 

eclesiástico, mas, no momento em que se uniram os EUA, a igreja 

romana e o protestantismo, para combater o terrorismo e a recessão 

econômica, a população, assustada, buscou refúgio nesta união. 

Mais tarde, o que seria apenas um consolo, tornou-se 

uma obsessão quando a igreja romana começou a atuar com uma arma 

poderosíssima: o espiritismo. 

A princípio, a igreja romana anunciou que Maria, mãe de 

Jesus, teria aparecido a alguns clérigos
6
, num concílio envolvendo 

                                                 
6
 Não há previsão profética de que Satanás irá personificar a figura de Maria, 

nem tampouco de que aparecerá uma tábua com uma versão adulterada dos 

dez mandamentos, porém, a Bíblia fala que as forças satânicas operarão 

grandes milagres e prodígios através dos dois poderes – religioso e civil - 

unidos, que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Logo, não é 

sacrilégio imaginarmos milagres estrondosos como os que imaginamos nesta 

página. 
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forças políticas e representantes das igrejas protestantes. Ela teria dito 

que a volta de Cristo estava próxima, mas que antes seria necessário 

que fossem cumpridos os dez mandamentos, e que o cumprimento 

destes poria fim ao clima de guerra que se instalara no mundo. O 

padres apresentaram à mídia duas tábuas, contendo o decálogo, que, 

segundo diziam, lhes teria sido entregues por Maria. Porém, um fato 

curioso é que o quarto mandamento estava escrito com alterações. 

Dizia: “guardai domingos e dias santos”. A pedra fora entregue a 

pesquisadores da Universidade de Flemington
7
, na Inglaterra, uma das 

mais renomadas do mundo em geologia. Porém, os pesquisadores não 

conseguiram identificar que tipo de matéria era aquela. Ela não possuía 

as composições de nenhuma das rochas conhecidas na terra. E mais, a 

tábua de pedra irradiava um tipo de eletricidade como se realmente 

tivesse sido escrita por meio de trovoadas.  

A notícia se espalhou pelo mundo como um sinal 

tremendo do caráter divino da união religiosa com o poder político, 

mas os protestantes ainda desconfiavam do que poderia ser aquele 

sinal. No entanto, o mundo se maravilhou quando o papa Pio XIV 

pareceu ter ressuscitado. Pio XIV tinha sido o papa mais querido e com 

o maior pontificado da história. Agora, ele simplesmente aparecera ao 

atual pontífice dizendo que havia sido devolvido a terra pelas hostes 

celestiais, pois tinha um trabalho a fazer, e requisitou que o clérigo de 

Roma o apresentasse à sociedade da maneira correta. Foi um choque, 

mas ele estava ali. Podia ser tocado, tinha a mesma voz, o mesmo 

DNA, e, não importa quantos testes eram feitos, todos apontavam para 

um só resultado: era, de fato, Pio XIV
8
. O povo ainda estava relutante 

em aceitar como verdade, mas, do nada, diversos líderes de diversas 

denominações religiosas começaram a ressuscitar e as pessoas ficaram 

cada vez mais convencidas.  

As forças espíritas não pararam por aí. Curas em massa 

aconteciam todos os dias. A igreja romana mantinha centros de 

tratamento sobrenatural em vários países, onde cada vez mais pessoas 

podiam encontrar a cura para diversas doenças. As forças religiosas 

protestante e católica, embora sempre tivessem rejeitado o espiritismo, 

agora o saudavam como sendo o grande plano de Deus para o despertar 

do século 21. O ponto culminante foi num ataque que aconteceu a uma 

                                                 
7
 Tal universidade é meramente fictícia. 

8
 O papa Pio XIV, na verdade, nunca existiu. É sabido que Satanás não possui 

poder para efetuar uma ressurreição. Porém, ele, como o mestre dos disfarces, 

pode muito bem simular a aparição de alguém que estaria morto e cuidar para 

que todos se enganem a respeito do que vêem.  
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Convenção das Nações Unidas, onde cerca de 1.300 líderes mundiais 

foram feitos reféns por terroristas. Eles não faziam exigência alguma. 

Queriam apenas matar todos os que estavam ali dentro e se matar em 

seguida. O problema foi solucionado não com armas nem com 

diplomacia. Cerca de 300 líderes religiosos, entre padres e pastores 

protestantes, se ajoelharam em frente ao prédio e rogaram que Deus 

retirasse o demônio dos corpos daqueles homens e os devolvesse à 

santa igreja. Quase três horas de orações e rezas depois, aqueles 

homens saíram exaustos da sala e simplesmente se ajoelharam frente à 

autoridade religiosa romana, implorando o perdão, admitindo que 

estavam tomados pelo pecado e implorando por misericórdia. Não 

havia mais duvidas. Tudo fora filmado. O evento fora simplesmente 

cinematográfico. Ninguém podia duvidar de seus detalhes. Eles foram 

capturados por todo tipo de veículo de mídia possível. As pessoas 

simplesmente estavam embriagadas por aquelas demonstrações de 

tamanhos efeitos especiais e esqueceram dos ensinos bíblicos
9
.  

                                                 
9
 Apocalipse 13:1-10: “Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e 

sete cabeças e, sobre os chifres, dez diademas e, sobre as cabeças, nomes de 

blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como urso e 

boca como leão. E deu-lhe o dragão seu poder, e seu trono e grande 

autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas 

essa ferida mortal foi curada; e toda a Terra se maravilhou, seguindo a besta; e 

adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta; também adoraram a 

besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? 

Foi-lhe dada uma boca, que proferia blasfêmias e autoridade para agir 

quarenta e dois meses; e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para Lhe 

difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no Céu. Foi-

lhe dado, também, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe 

ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação; E adora-la-ão todos os 

que habitam sobre a Terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no Livro 

da Vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo”. 

A descrição contida neste trecho do livro de Apocalipse diz respeito ao cenário 

que imaginamos no capítulo anterior. Para entender o que o texto profético 

quer dizer, vamos usar a tabela profética que vimos um pouco antes. Em 

primeiro lugar, o texto fala de um poder (uma besta) que emerge do mar, ou 

seja, surge entre os povos (já que “água” quer dizer “povos”). Aqui podemos 

entender que este poder surgiu de uma área geográfica já densamente 

povoada: a Europa. Talvez um dos detalhes mais intrigantes seja o fato de que 

a profecia diz que esta besta era semelhante a leopardo com pés de urso e boca 

de leão. A interpretação desta profecia tem profunda relação com o livro de 

Daniel, capítulo 7. Neste livro, Daniel fala sobre quatro animais que 

representam quatro reinos (segundo a própria bíblia fala em Daniel 7:17): 

Babilônia (Leão), Pérsia (urso), Grécia (Leopardo) e finalmente Roma 
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(Animal Terrível com 10 chifres). Há razões para que se acredite que este 

“animal terrível” referido em Daniel 7, seja a mesma besta, semelhante a 

leopardo, relatada em Apocalipse 13. Este reino tem característica de todos os 

outros reinos (Babilônia, Pérsia e Grécia), daí os pés de urso, a boca de leão e 

a aparência de leopardo, como se Roma tivesse conquistado e “tragado” (como 

de fato aconteceu) todos estes domínios. Observe ainda que a besta possui 10 

chifres com diademas (coroas) e sete cabeças. Guarde esta ultima informação, 

por hora, pois ela nos será útil mais adiante, quando então poderemos entendê-

la melhor.  

Dragão, em profecia significa Satanás. Assim, o diabo deu poder a este 

reinado para que exercesse autoridade. Esta autoridade, civil e religiosa, durou 

por 42 meses, ou seja, 1260 anos (levando em consideração a correspondência 

ano/dia da nossa tabela profética). O período teve início em 538, quando o 

exército do império expulsou os arianos ostrogodos de Roma, e findou em 

1798, quando o Papa Pio VI foi levado cativo para a fortaleza de Florença, e, 

desde então, o poder papal foi ferido mortalmente, e perdeu sua autoridade 

civil. Pio VI é exatamente a cabeça da besta que teria sofrido um golpe de 

morte. Se você diminuir o ano da expulsão dos ostrogodos do ano do cativeiro 

de Pio VI, você terá exatamente 1260 anos. Porém, a Igreja Romana receberá 

novamente o poder político e civil (terá sua chaga mortal curada) no fim dos 

tempos. A Bíblia fala que todos na Terra, que não possuem seus nomes 

escritos no Livro da Vida, a adorarão. 

Apocalipse 13:11-18: “Vi ainda outra besta emergir da terra; possuía dois 

chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade 

da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes 

adorem a primeira bestam cuja ferida mortal foi curada. Também opera 

grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos 

homens. Seduz os que habitam sobre a Terra por causa dos sinais que lhe foi 

dado executar diante da besta, dizendo  aos que habitam sobre a Terra que 

façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu;” 

Apresenta-se aqui uma outra besta que tem profunda relação com a primeira. 

Porém, ao contrário daquela, esta besta surge da terra. Ou seja, se “água” 

significa “povos”, então “terra” significa o contrário, escassez de povos. Este 

poder surgiu em um lugar pouco habitado. Exatamente o continente 

Americano, povoado apenas, pelos índios, na época em que surgiram os EUA. 

Este poder tem dois chifres. Há controvérsias entre os estudiosos sobre o 

significado destes chifres. Alguns crêem que eles signifiquem uma alusão à 

liberdade civil e religiosa, outros defendem que os chifres são o símbolo da 

juventude e bravura, presentes nos primeiros anos desta nação. O fato é que os 

chifres não são adornados com coroas (diademas), o que indica que não há reis 

ou papas neste reino, o que, pela lógica, mostra que se trata de uma república. 

A besta se parece com um cordeiro, mas fala como o dragão. Os EUA 

nasceram como uma nação evangélica, erigida segundo os preceitos da 

Reforma Protestante. No seu início, a inocência e a bravura permeavam sua 
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cultura, porém, com o tempo, estas qualidades foram se perdendo, e hoje, 

mesmo que ainda seja conhecido como um país de tradição evangélica, os 

EUA, na verdade são o país com uma das culturas mais secularizadas do 

globo. Por isso é que este poder se parece com o cordeiro (inocência, símbolo 

de Cristo), mas fala como o dragão (Satanás e seu secularismo). Pois bem, 

Este poder, os EUA, devolverá a autoridade da Igreja Católia Apostólica 

Romana (primeira Besta) a ela, o que indica que haverá uma união entre estes 

poderes. Os EUA farão com que todos adorem a Igreja Romana. Esta, apesar 

de ter perdido o seu poder político, terminará por recuperá-lo (ferida mortal 

que foi curada). Os EUA também enganarão a muitos com os sinais e 

prodígios que operará, unido a primeira besta. É neste ponto das profecias que 

nossa história imaginária se encontra. Ellen G. White afirma categoricamente 

que o espiritismo será um dos dois grandes enganos de Satanás no fim dos 

tempos, e através dele, as duas bestas, unidas, operarão prodígios jamais 

vistos. Observe que, cronologicamente, o espiritismo nasceu em Nova Iorque, 

no século 19, com as irmãs Fox e daí se espalhou para o mundo.  

A profetiza do Senhor, descreve bem como a arma do espiritismo será usada 

pela união dos poderes político e religioso para enganar os povos. Veja o que 

dizem estes trechos retirados do Grande Conflito (Edição condensada), 

páginas 334 e 335: “Imitando o cristianismo nominal da época, o espiritismo 

tem maior poder para enganar. O próprio Satanás está „convertido‟. Aparecerá 

como anjo de luz. Através do espiritismo, milagres serão operados, doentes 

serão curados, e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. (...) O poder 

operador de milagres exercerá sua influência contra os que obedecem a Deus 

antes que aos homens. Os „espíritos‟ declararão que Deus os enviou para 

convencer de seu erro os que rejeitam o domingo. Lamentarão a grande 

impiedade no mundo e secundarão o testemunho dos ensinadores religiosos, 

de que o estado de degradação moral está sendo causado pela profanação do 

domingo.” 

Assim, nós podemos resumir: A primeira Besta simboliza a Igreja Católica 

Apostólica Romana, que mudou a lei de Deus e instituiu um novo dia de 

guarda, o domingo. Esta igreja, por muito tempo deteve o poder político e 

perseguiu e matou os fiéis à bíblia. Porém, algum tempo depois ela perdeu este 

poder político. A segunda besta representa os EUA, um país fundado em uma 

terra quase que inabitada e símbolo do protestantismo apostatado. No fim dos 

tempos, os EUA devolverão o poder político à Igreja Católica Romana, 

provocando uma união entre protestantes e católicos sob a égide de um poder 

governamental. Estes poderes unidos farão grandes milagres e prodígios com 

o uso do espiritismo e enganarão muitas pessoas. Posteriormente, estes 

poderes unidos voltarão a instituir leis religiosas e a perseguir quem se recusar 

a obedece-las.   

 



 38 

Neste mesmo tempo o Senhor derramou a Chuva Serôdia 

entre o seu povo
10

. A pregação do povo de Deus era contrária ao 

espiritismo e à guarda do domingo pregada pelas autoridades 

religiosas. Logo, se a autoridade religiosa era tida como a salvaguarda 

contra o caos, é óbvio que, quem se opusesse a ela era reconhecido 

automaticamente como compactuante com as forças do mal. Os 

adventistas passaram a ser odiados pela sua pregação e pelo sucesso 

que estavam obtendo, por isso, as religiões unidas passaram a tramar 

contra o povo de Deus, para calar seu clamor. Assim, a autoridade 

religiosa programou o que imaginou ser um golpe fatal na mensagem 

do advento: uma proibição definitiva, com força de lei. A oportunidade 

para lançá-la logo viria. No dia 15 de abril de 2007, numa das reuniões 

onde se discutiam os artigos do Estatuto das Nações, uma bomba foi 

explodida por facções terroristas que se denominavam defensores dos 

                                                 
10

 Chuva Serôdia é uma expressão usada pelos orientais, nos tempos de Cristo, 

para se referir a uma chuva que vinha de tempos em tempos para regar as 

plantações, tornando a terra fértil e iniciando, assim, o período da colheita. 

Este mesmo nome é usado simbolicamente para descrever a atuação do 

Espírito Santo no fim dos tempos.  

Joel 2:23: “E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso 

Deus, porque Ele vos dará ensinador da justiça, e fará descer a chuva, a 

temporã e a serôdia.”  

Atos 2:17 e 21: ”E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito 

derramarei sobre toda a carne. (...) E todo aquele que invocar o meu nome será 

salvo.”  

Ellen G. White descreve a Chuva Serôdia como uma intensa atuação do 

Espírito Santo, através dos servos de Deus na terra, para tocar os corações dos 

homens e leva-los a uma decisão definitiva sobre a quem querem seguir. O 

povo de Deus se envolverá na pregação do evangelho de uma maneira jamais 

vista. Será dado poder sobrenatural a crianças e idosos, jovens e adultos para 

pregarem a palavra de Deus. Milagres serão operados e muitos se converterão 

à mensagem. Veja como a serva do Senhor descreve a obra que será realizada 

naquela época: “Milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. 

(...) essas conversões, à verdade, operar-se-ão com uma rapidez surpreendente 

para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado (2ME, 16, 1890).” 

“Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos num só dia, como 

houve no dia dos pentecostes (...)”. “Operar-se-ão prodígios, doentes serão 

curados, sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com 

prodígios de mentira, até mesmo fazendo descer fogo do céu. Assim, os 

habitantes da Terra serão levados a decidir-se.” (O Grande Conflito – Edição 

condensada, página 347).”  
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interesses adventistas. O Estatuto das Nações e o Decreto Dominical
11

 

foram aprovados 18 dias depois. Os adventistas passaram a ser odiados. 

Vários perderam seu emprego, mas muitos também abandonaram o 

corpo de Cristo. Aquele era o sinal para que os filhos de Deus 

deixassem as cidades. Aqueles que professassem publicamente uma 

ideologia baseada no ponto de vista adventista, eram sumariamente 

presos. Na teoria, gozavam dos seus direitos humanos, mas na prática, 

o que se via era os mais desprezíveis abusos e tratamentos violentos. 

Para facilitar a procura de terroristas, o estatuto das 

Nações previa que todo cidadão deveria portar o Registro de Dados 

Civis – RDC
12

, uma espécie de cartão eletrônico que continha todo o 

histórico civil e penal das pessoas. O objetivo era identificar os 

cidadãos de bem, e, ao mesmo tempo, dificultar o trabalho de 

terroristas, já que só tinha acesso a serviços básicos, e só podia comprar 

e vender, quem apresentasse o documento. Ninguém que tivesse algum 

tipo de informação suspeita no histórico conseguia efetivamente tirar 

seu RDC, e foi assim que os adventistas ficaram impedidos de efetuar 

suas compras e vendas, já que tinham que responder a perguntas como 

“guarda o domingo”? “Está de acordo com as regras do Estatuto das 

Nações”? 

Na mesa da sala, alguns livros e uma bíblia estavam 

abertos, com marcações inscritas. Nathália se encontrava sozinha em 

casa. Estava esperando alguns amigos para uma reunião. Cléia, sua 

mãe, havia saído. Fora na casa de alguns parentes fiéis, em busca de 

mantimentos e de influências. Precisava sair da cidade o mais rápido 

possível. A comida estava acabando e os vizinhos estavam cada vez 

mais hostis. Eles não possuíam provas documentais de que Cléia era 

contra a união da igreja com o Estado, mas todos conheciam a 

fidelidade de Cléia a Deus desde os tempos de liberdade religiosa. 

Cléia não podia tirar nenhum documento, pois, para fazê-lo, teria de 

                                                 
11

 Este Decreto terá força de Lei, e irá obrigar que todos os habitantes da Terra 

tomem o domingo como dia santo de guarda. Estudaremos mais 

detalhadamente sobre este caso posteriormente. 
12

 A existência de um tipo de documento como este é muito especulada no 

meio cristão, porém, nada na bíblia é revelado sobre isso. O que a bíblia fala é 

que os verdadeiros cristãos serão impedidos de comprar e vender porque não 

terão o sinal da besta na sua mão direita, nem na sua fronte. As minúcias deste 

procedimento de proibição ficam a cargo de nossa imaginação, como na cena 

acima. Também veremos mais detalhes sobre esta proibição nos capítulos que 

se seguem 
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firmar compromisso com o Estatuto das Nações e com o Decreto 

Dominical.  

Cléia estava tentando conseguir algum alimento com os 

parentes, talvez um carro e alguém que conhecesse os policiais 

rodoviários, cujo nome ela pudesse citar, caso fosse pega. 

A campainha da casa de Nathália tocou. Ela teve o 

cuidado de olhar no “olho mágico” para ver quem era. Eram os amigos, 

dentre eles, o mais querido: Kevin Mendonça. Nathália e Kevin 

paqueravam desde os tempos antes da perseguição aos cristãos. Ele 

sempre demonstrara interesse pelas questões bíblicas e agora Nathália 

via a oportunidade de contar com a atuação do Espírito Santo para 

ajudar Kevin a se decidir. Ele nunca havia tomado um posicionamento 

firme, mas Nathália não podia parar de tentar, mesmo diante dos 

perigos que a ameaçavam. 

Kevin e mais dois garotos entraram e viram os livros já 

prontos para o Estudo. Ela convidou os rapazes para o quarto no final 

do corredor. Não queria arriscar que os vizinhos ouvissem alguma 

coisa. Aliás, sua mãe não via os encontros com bons olhos. Tinha medo 

que alguém descobrisse, por isso, Nathália precisava se precaver. Ali, 

com a bíblia aberta, ela começou a discorrer sobre os sinais da volta de 

Cristo, sobre a glória eterna que estava próxima e sobre a necessidade 

de preparação. Os amigos escutavam tudo com interesse, faziam 

perguntas e ela respondia todas as que sabia responder. Nathália avisou 

que, caso aceitassem a verdade em seus corações, seriam perseguidos 

por ela, talvez tivessem que se separar de seus familiares, mas Deus 

não os abandonaria. No final, ela os despediu animada. Não pode 

oferecer nenhum lanche como era de costume. As provisões em casa 

mal eram suficientes para ela e sua mãe. Na saída, Kevin abraçou forte 

Nathália e perguntou:  

- “Quando nós teremos oportunidade de conversar como 

o seu pastor sobre o nosso batismo?” 

- “O Pastor da minha igreja está escondido, assim como 

todos os outros pastores, mas minha mãe sabe como encontra-lo, ela 

nos ajudará. Dará tudo certo, confie em Deus, Kevin. Mas você precisa 

tomar a sua decisão rápido, pois planejamos sair da cidade ainda esta 

semana e você vem com a gente.”  

Kevin saiu dali deixando a certeza de que iria com 

Nathália, mesmo que o pastor não o batizasse. 

A noite caiu e por volta de dezoito horas a campainha 

mais uma vez tocou. Era Cléia. Nathália abre a porta aliviada e abraça 

sua mãe naturalmente eufórica. Elas duas contavam apenas uma com a 
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outra, já que Natália tinha pouquíssimo contato com o pai, desde que 

nascera. 

- “Vamos sair na quinta-feira, Nathália.” 

- “Dentro de dois dias, mãe? Mas é muito cedo, preciso 

de mais tempo com os meninos.” 

- “Não, Nathália, não temos mais tempo, já entrei em 

contato com todos os pais dos meninos que estão lá na chácara. Eu não 

agüento mais isso aqui, eu nunca sei quando vou ser pega, os vizinhos 

sempre são desconfiados e nossa comida está acabando.” 

Nathália precisava informar o fato aos seus amigos, não 

poderia deixa-los, recém convertidos, desamparados, por isso ligou de 

um telefone público pra Kevin e explicou a decisão da mãe. 

- “Então precisamos nos ver amanhã. Precisamos 

combinar como faremos, ok?”, sugeriu ele. 

-“Pode ser na praia?”, perguntou Nathália. 

- “Claro, claro.” 

- “Ok, então. Amanhã.” 

Roger e Eg estavam arrumando as poucas malas para a 

viagem. Tinham recebido a ligação de Cléia avisando que iriam na 

quinta. Ela havia feito alguns contatos na própria polícia rodoviária 

caso fosse pega. Era perigoso confiar assim nas pessoas ímpias, mas a 

confiança dela não estava nestes policiais e sim na providência divina. 

As decisões tomadas por Cléia não tinham sido tomadas sem longas 

horas de oração, junto aos seus amigos. 

Nas malas de Roger e Eg, remédios conseguidos a muito 

custo. Lucas, seu filho, então com quatorze anos, havia caído doente. 

Muito doente. Tinha febre o tempo todo. Não importava o que Eg 

fazia, a febre não passava. Ele andava se equilibrando com dificuldade 

por conta da fraqueza no corpo. Tudo o que comia colocava pra fora. A 

família não entendia porque Deus estava permitindo aquele problema 

justamente naquela época tão amarga, mas ainda assim confiavam na 

providência divina. Luiza não sabia do estado do seu irmão. Lá na 

chácara de Belo Jardim, as notícias dos pais eram raras. Muitos 

telefones estavam sendo grampeados para que as autoridades 

encontrassem os adoradores da bíblia. Era perigoso ligar. Qualquer 

palavra em falso e todos na chácara poderiam ser encontrados e presos.  

O clima na chácara era tenso, o tempo passava muito 

devagar. Denisson estava cada vez mais calado, mais distante do grupo. 

Os meninos tinham dificuldade em confiar nele, depois que 

descobriram que ele escondera a bíblia do grupo por tanto tempo. A 

revolta do grupo tinha uma explicação profética. Em tempos como 
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aquele, em que a lei estava nas mãos de homens malignos e que 

nenhuma proteção caia sobre os cristãos, a única salvaguarda eram as 

promessas bíblicas. Juninho, percebendo que a situação entre os 

meninos estava meio hostil, foi conversar com Denisson e ver se 

arrancava dele o que se passava. 

-“Eu tenho meus motivos” - respondeu Denisson -“Onde 

está minha bíblia?”. 

-“Igor pediu pra ficar com ela.”, informou Juninho. 

-“Me devolve, eu preciso dar um fim nela.” 

-“Você não tem consciência, rapaz? Não sabe que o 

único conforto que seus amigos encontraram aqui foi a presença dessa 

bíblia? Pensa um pouco. Mateus não tem notícias do irmão faz mais de 

um mês. Todo mundo aqui, exceto meu filho, está sem seus pais e você 

quer priva-los de uma Bíblia, Denisson?”
13

 

Denisson simplesmente permaneceu mudo. 

Na noite de quarta, a febre de Lucas tinha aumentado. 

Roger saiu dizendo que iria à casa de Denise Ramgund para checar o 

apartamento. Denise havia abandonado seu lar e se escondera, quando 

soube que Filipe e estava preso e que ela estava sendo procurada. 

Roger era conhecido do porteiro, que o deixou entrar, sem maiores 

problemas, pois não sabia de sua fé cristã. O apartamento fora todo 

saqueado. Móveis, livros, tudo estava pelo chão. Roger entrou pelos 

cômodos do apartamento procurando por algumas coisas específicas.  

Por volta de meia noite, Cléia e Nathália já estavam 

dormindo, quando o telefone tocou. Cléia levantou-se para atender, 

enquanto Nathália continuou dormindo. Cléia estava com medo. Quem 

ligaria naquela hora? Que tipo de notícia traria?  

-“Alô?” 

Nenhuma resposta. Cléia desligou. Estava quase 

chegando de volta ao quarto quando o telefone tocou novamente. Ela 

voltou e atendeu. 

-“Alô?” 

Dessa vez as tentativas de contato foram interrompidas 

por uma voz que vinha do lado de fora da sua porta: 

-“Polícia, abra a porta.”  

A voz era grave, nervosa e gritada. Cléia saiu gritando 

enquanto corria para o quarto: 

                                                 
13

 “Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, 

não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão 

de mar a mar e do Norte até o Oriente; correrão por toda a parte, procurando a 

palavra do Senhor e não a acharão” (Amós 8:11 a 13) 
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-“Nathália!!!!” 

Os policiais forçaram a porta, enquanto Cléia, assustada, 

acordava sua filha. As duas perceberem que não tinham por onde fugir 

e os guardas já estavam dentro de casa.  

Os oficiais encontraram mãe e filha no meio de uma 

oração, pedindo o auxílio Divino. Porém, aqueles eram tempos 

complicados. O Espírito de Deus havia se retirado da terra. 

-“Temos uma ordem de prisão, Senhora. Por violação a 

artigo do Estatuto das Nações.”  

Conquanto Cléia não se levantasse, os policiais a 

puxaram pelo braço. 

-“Minha filha...” 

- “Ela vai com a senhora até a delegacia.” 

Os policiais arrastaram Cléia pelo corredor de seu 

apartamento sem que ela tivesse tempo sequer para pegar utensílios de 

primeira necessidade. Eles colocaram Cléia da porta para fora e 

fecharam o apartamento. 

Alguns vizinhos abriram suas portas para olhar o que se 

passava, enquanto Cléia era arrastada, junto com Nathália, pela 

escadaria do prédio até a viatura estacionada na rua. Por alguns 

segundos, ela ficou se perguntando qual daqueles vizinhos teria lhe 

denunciado. Os policiais colocaram Cléia e Nathália dentro do carro. 

Nathália ficou separada da mãe, pois um policial sentou no meio delas. 

Pouco tempo depois, o carro começou a se distanciar do local. Cléia 

ficou com o olhar perdido pelas ruas, imaginando o que seria dela e da 

filha nas próximas horas.  

Na porta da delegacia, Cléia percebeu o tamanho do que 

estava por acontecer. Cristãos chegavam algemados quase que a cada 

hora. Grupos de manifestantes anti-adventistas, dentre eles, clérigos e 

pastores, estavam lá com seus gritos inflamados:  

-“Assassinos, satanistas.” – gritava a turba. 

Cléia não podia entender como estava sendo comparada 

aos próprios adoradores do demônio. Lá dentro, ela passaria por uma 

grande prova. 

-“Seu documentos, senhora.”, inquiriu o policial. 

-“Não tenho.” 

-“Os da sua filha.” 

-“Também não tenho.” 

-“A senhora nega que pertence à seita dos adoradores do 

sábado e que mantinha em sua casa livros proibidos por lei?” 
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Silêncio. Cléia olha para Nathália, como que buscasse 

permissão para responder. A filha acenou positivamente com a cabeça, 

autorizando que ela respondesse. 

-“Sim.” 

-“Sua filha professa a mesma fé que a senhora?” 

-“Ela pode responder por si mesma.” 

Nathália balançou a cabeça positivamente.  

O Oficial anunciou que elas duas tinham sido 

denunciadas por cidadãos de bem cujo nome estava sendo protegido. 

Porém, Nathália pode ler, num descuido do delegado, o nome do 

denunciante, num documento. Kevin Mendonça. 

Ela quase não pode respirar quando viu que seu amigo as 

havia denunciado. Nathália sentia um misto de revolta, decepção e 

culpa. Culpa por não ter percebido que Kevin a enganara o tempo todo, 

com relação ao seu interesse pelas coisas espirituais. 

-“Muito bem, você será levada para o presídio feminino 

do Bom Pastor e sua filha ficará sob custodia de um de nossos 

abrigos.”, disse o oficial a Cléia. 

-“Mas não. Ela é minha filha. Sou tudo o que ela tem. 

Podemos ficar juntas, somos mulheres.” 

-“Ela é menor de idade, senhora, deve ficar sob a 

custódia do Estado.” 

Cléia percebeu que estava frente aos tempos mais 

difíceis da sua vida. Mas antes de pensar em si, tinha um problema 

sério a resolver. 

- “Uma ligação, eu tenho direito a fazer uma ligação. 

Preciso falar com meu advogado e com a minha família.” 

O delegado olhou para o oficial que havia trazido Cléia:  

-“Vá com ela, deixe ela fazer essa ligação, mas se 

certifique de que nenhum amigo dela vai ser visado de nossa busca.” 

Cléia foi levada por um corredor próximo, passando por 

sua filha, que a seguia com o olhar, até o telefone público, dentro da 

delegacia. De posse do telefone, ela discou o número. Quando 

atenderam, ela falou o mais rápido que pode: 

-“Eles me pegaram, e tem a lista dos nomes.” 

O policial imediatamente empurrou Cléia e bateu o 

telefone. Depois, bateu em seu rosto. 

-“Desgraçada.” 

Nathália chorava vendo a cena.  

-“Tirem ela daqui” - ordenou o delegado - “e recolham 

essa filha dela para o abrigo de menores infratores.” 
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O delegado determinou que os endereços constantes na 

agenda de Cléia fossem visitados imediatamente. 

Cléia foi levada à força, de volta para a viatura. Não lhe 

foi concedido se despedir de sua filha. Ela apenas observava Nathália 

pedindo, em vão, que a deixassem falar com a mãe. 

-“Nathália, não se preocupe, Nathália. Tenha fé. Vai dar 

tudo certo”. Cléia tentava consolar sua filha enquanto era levada pelo 

braço algemada. 

Lá fora, ela se deu conta de que não iria mais no banco 

de trás do carro, e sim, na mala, onde iam todos os criminosos. Cléia 

nunca se vira rodeada de pessoas que demonstravam odiá-la com tanta 

intensidade. Naquele momento, o medo parecia sobrepujar sua fé. Ela 

nunca havia entrado num presídio antes. Agora, iria como presa, e não 

como visitante.  

Nathália estava muito assustada. Ela não tinha ninguém 

que a protegesse agora. Depois de preencher alguns formulários e ser 

interrogada repetidas vezes, um dos policiais a conduziu até a viatura 

que a levaria ao centro de recuperação de menores infratores. 

Depois que a delegacia ficou mais calma, o delegado 

conversou um pouco com os oficiais que haviam feito a prisão de Cléia 

e Nathália.  

-“O denunciante falou que ela sabia onde estavam os 

pastores criminosos escondidos.” 

-“Não adiante, essa aí não vai falar nada, delegado.” 

-“Precisamos fazer com que ela fale, a gente tem que dar 

um jeito de fazer ela achar que vale a pena ajudar.” 

-“Honestamente, Dr., acho que mesmo se a torturarmos, 

ela não falará. Esses fanáticos são completamente cegos pela causa.” 

O delegado desviou o olhar do oficial com quem 

conversava. Fixou os olhos no nada, serenamente, como quem já tinha 

um plano arquitetado e o estava imaginando. 

-“Ela falará. E não vamos tocar num fio de cabelo dela. 

Vamos usar a filha dela. Tenho certeza de que ela acharia muito 

desagradável ver a filha sofrer.” 

Perto dali, Roger retornava da casa de Denise Ramgund, 

de volta para seu apartamento, quando encontrou Jasson parado com o 

carro em frente ao seu prédio. 

-“O que foi que houve, Jasson?” 

-“Pegaram Cléia, Roger. Eles tem a agenda dela com os 

nossos telefones e endereços. A gente tem que sair daqui o mais rápido 

possível. Eles já devem tá vindo atrás de nós.” 
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Roger tomou um susto e perdeu o fôlego por alguns 

segundos. Mas precisava ser prático. 

-“Meu, Deus, Jasson. E agora? 

Jasson balançou a cabeça indicando que não tinha uma 

resposta para a pergunta. 

-“Você precisa ir na frente, meu amigo” - sugeriu Roger 

- “Eu ainda tenho algumas coisas para fazer, mas vou sair agora 

mesmo.” 

-“Mas saia de casa o mais rápido que puder. Eu já tô com 

tudo pronto, porque quando eles não encontrarem a gente em casa, vão 

avisar em tudo quanto é rádio, e vai ser difícil passar pelas blitz.” 

-“Ta certo. Deixa eu correr logo. Vá com Deus, Jasson.” 

Os dois se despediram e Roger correu logo para subir de 

elevador em direção ao seu apartamento. Ao abrir a porta, encontrou 

Eg aflita com o estado de saúde do filho do casal. 

-“Roger, Lucas não para de piorar, eu não tenho mais o 

que fazer não”.  

-“Eg, a gente não tem como pensar nisso agora. Eles nos 

acharam. Pegaram Cléia e agora estão vindo atrás de nós. Precisamos 

sair daqui agora.” 

-“Roger, Lucas não tem condições de enfrentar uma 

viagem como essa. Deus sabe o que é que a gente vai encontrar pelo 

caminho.” 

-“A gente não tem escolha, Eg. Se pegarem a gente aqui, 

como é que vai ser? Lucas tem que agüentar, tenha fé. É nossa única 

saída.”  

Roger foi olhar o estado do filho. Lucas queimava de 

febre. Suava e gemia de agonia. Eg puxou algumas malas do armário e, 

com a ajuda de Roger, jogou algumas roupas e utensílios de primeira 

necessidade lá dentro. Depois, ela pediu ao marido que fizessem uma 

oração ao pé da cama de Lucas. 

-“Precioso Deus. Louvado e engrandecido seja o teu 

nome. Obrigado, Oh Senhor, pois até agora tens nos sustentado, mesmo 

em meio às dificuldades. Pai, tu escolhestes este tempo para que se 

cumprissem tuas ultimas determinações aqui na terra. Por isso te 

imploramos que sejas fiel para conosco, assim como temos sido fiéis 

para contigo. Nosso filho está enfermo e nós precisamos sair da cidade. 

Te pedimos que nos auxilie nesta fuga, para que possamos chegar em 

paz ao nosso destino e que, por favor, cure a enfermidade de Lucas, 

ajudando-o a suportar esta viagem. Guarda-nos dos perigos que nos 

rondam e nos mantém firmes na fé, tudo isso te pedimos e te 
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agradecemos, nos entregando em Tuas mãos, segundo a Tua vontade e 

em nome e por amor de Teu filho amado Jesus. Amém.” 

Roger e Eg precisavam vestir Lucas com roupas 

agasalhadas de viagem. Ele levantou-se com dificuldade, se 

equilibrando na quina da cama, para facilitar o trabalho dos pais. 

Quando todos estavam prontos, aqueles pais pegaram o filho pelo 

braço e começaram a sair de casa.  

-“Lucas, meu filho, você precisa fazer um esforço para 

parecer bem. Não podemos chamar atenção se encontrarmos com 

alguém no elevador” – pediu Eg – “tente manter os olhos abertos.” 

Lucas segurava no ombro do pai para tentar aparentar 

saúde. Ao entrarem no elevador, encontraram um dos moradores do 

prédio. Eg sorriu e permaneceu em silêncio.  

-“O garotão aí, ta cansado, né?”, comentou o vizinho. 

-“Ele teve um dia e tanto hoje.” 

Nenhum comentário mais se seguiu e o acompanhante 

desceu um andar antes do subsolo. 

Na garagem subterrânea, os três entraram no carro e 

seguiram imediatamente para o Recife Antigo. Pelo caminho, puderam 

avistar, nas ruas do degradado Recife, as marcas da violência e a 

presença de diversas pichações anti-adventistas. Atravessaram o 

viaduto Joana Bezerra e passaram para o outro lado da cidade, onde 

viaturas da polícia passavam o tempo todo de um lado parta o outro. 

Ao se aproximarem do Recife Antigo, observaram que aquele lugar 

estava no mais completo abandono. A criminalidade ali havia 

alcançado níveis altíssimos e um ataque à bomba na região tinha feito 

com que ela fosse abandonada pelos lojistas e comerciários que 

costumavam ocupa-la. Tinha virado um refúgio para mendigos e sem-

teto, que ocupavam as ruas desertas e os prédios vazios. Roger e Eg 

procuravam por alguém conhecido pelas ruas do bairro. 

-“Ela disse que estaria aqui, nesta rua”. 

-“Pra mim é tudo igual, Roger, não dá pra distinguir que 

rua é.” 

-“Ah. Lá está ela.” 

Aproximaram o carro de uma senhora de cabelo 

despenteado, mal cortado, bem curtinho, como se fosse de homem. A 

mulher estava cansada e suja, mas saudou com alegria a chegada do 

carro. Roger a abordou. 

-“Nós trouxemos comida e algumas roupas, como você 

pediu. Onde é que você está dormindo?” 

-“Ali, junto com alguns outros mendigos.” 
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-“Tem certeza de que não quer vir conosco?”, perguntou 

Eg. 

-“Eu não posso sair daqui ainda. Não posso de jeito 

nenhum. Vocês sabem a minha luta. Eu não posso descansar enquanto 

não resolver meu problema.” 

Roger insistiu: -“Mas você não pode viver desse jeito. 

Um dia eles vão descobrir. A polícia vive por aqui, e tem esses 

mendigos ao seu redor, é muito fácil de ser pega aqui. Melhor você 

entregar nas mãos de Deus e vir conosco.” 

-“Eu já entreguei nas mãos dEle, agora eu preciso fazer a 

minha parte. Orem por mim.” 

-“Mas você sabe que a partir de agora é você sozinha, 

não é?” 

-“Sei, mas mesmo assim eu vou ficar.” 

Roger se despediu e o carro se foi. Ele ainda precisava 

passar na igreja, antes de sair da cidade. Precisava dar fim à lista oficial 

dos endereços dos membros, para que ela não caísse em mãos inimigas. 

Eg ia no banco de trás, preocupada com Lucas, cujo estado estava 

ficando crítico.  

Estava tudo escuro na Rua Copacabana, quando o Siena 

dobrou a esquina. Uma densa chuva começou a cair. O carro se 

aproximou da igreja e parou em frente ao bar, que já estava fechado. 

Roger saiu do carro e correu em direção ao templo para confirmar se 

seus olhos realmente estavam vendo o que ele pensava que via: a igreja 

estava completamente demolida. Não era mais possível distinguir 

nenhuma parte da estrutura anterior. Havia alguns focos de fogo e tudo 

estava abaixo. Roger retornou correndo para o carro:  

-“Vamos embora daqui logo.”  

Porém, antes que ele tivesse tempo de entrar no 

automóvel, um dos carros próximo ao local jogou o farol alto sobre 

eles. Era uma viatura da polícia e o policial fazia sinal com as mãos 

para que esperassem. Eg olhava de um lado para o outro sem saber o 

que pensar. Roger desobedeceu o aviso. Entrou no carro, acelerou e 

correu em direção à Av. Barão de Souza Leão. O plano era entrar por 

alguma das ruas que cortavam a avenida e despistar a viatura. O 

policial tentavam atirar nos pneus sem muito sucesso. A perseguição 

começou. Roger não podia acreditar que estava envolvido numa fuga 

de carro. Não tinha a menor prática em dirigir seu carro a uma 

velocidade tão alta numa zona urbana. O policial continuava a atirar. 

-“Abaixa, Eg, abaixa.” 



 49 

Eg estava muito assustada. O carro entrou com muita 

velocidade na Barão, batendo de eleve numa kombi que cruzava o 

caminho. Roger não deu atenção. Colocou em marcha Ré para livrar-se 

do outro veículo e em seguida acelerou em direção a uma das ruas à 

margem da avenida. Aquele era um quarteirão cheio de entradas e 

pequenas ruas e seria mais fácil conseguir despistar o policial por ali. 

Roger começou a entrar em diversas ruas e a viatura foi se 

distanciando. Eles chegaram a acreditar que houvessem conseguido se 

safar, mas o carro foi dar num beco sem saída, quase batendo num 

paredão que protegia um armazém. De longe ele avistou a viatura 

policial vindo em sua direção, não havia mais para onde fugir com o 

carro. Roger abriu a porta. 

-“Eg, me ajuda aqui com Lucas. Vamos correr.” 

Ele e Eg tiraram Lucas com dificuldade do carro. A 

chuva caia forte. Lucas fazia o que podia para caminhar, mas estava 

muito debilitado. Os três correram por meio dos becos entre as paredes 

enquanto eram seguidos pelo policial aos tiros. Lucas não conseguia 

manter o equilíbrio por muito tempo, caindo diversas vezes, de forma 

que foi preciso que Roger o levasse nas costas até chegar num portão 

de ferro, sem passagem para correr, a não ser que saltassem. Roger e 

Eg olharam para trás e viram o policial segurando a arma apontada para 

eles. Roger abaixou-se e abraçou sua família, tentando proteger seu 

filho doente da chuva. 

-“Deixe minha família em paz” - pediu Roger – “Nós 

não fizemos nada de errado.” 

-“Ajoelha” - gritou o policial – “Ajoelha.” 

Os três ajoelharam. Roger tentava sustentar Lucas. O 

policial apontou a arma primeiro para Roger, mas hesitou por um 

momento. Depois, intentou nova investida para apertar os gatilhos, mas 

deteve-se novamente. 

-“O que é que você quer?” Perguntou o policial. 

Roger e Eg olharam para trás e não viram ninguém, mas 

o policial não estava parecendo se dirigir a eles.  

-“Eles são a escória, devem morrer.” 

Novamente um intervalo de silêncio. Eg esperava as 

balas serem deferidas contra si naquele momento, mas o policial 

guardou o revolver e saiu correndo em direção à sua viatura. Em 

seguida deu partida e foi embora. Os três permaneceram ajoelhados na 

chuva ainda por alguns segundos sem entender o que havia acontecido. 

Quando Roger recuperou o fôlego, olhou para trás e percebeu que o 

portão de ferro estava aberto. Ele ajudou Lucas e Eg a se levantar e 
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todos abriram o portão. Tomaram mais um susto. O carro da família, 

estranhamente, estava logo na frente. Um homem alto, de porte 

respeitoso aguardava, ao lado do veículo, com as chaves na mão. 

Entregou-as a Roger e disse: 

-“Vá pela BR 232 até Caruaru, depois tome a pista local. 

Não pare em hipótese alguma. Que Deus os abençoe.” Lucas caiu 

inconsciente, quando foi posto no carro. Eg tentou trocar as roupas 

molhadas do filho e agasalha-lo como pode. Roger seguiu viagem com 

sua família, depois de agradecer a Deus pelo livramento, e pediu sua 

bênção até chegarem ao destino. No caminho, passaram por uma blitz e 

novamente as lanternas foram apontadas e o guarda fez sinal para 

parar. 

-“Eg, o que é que eu faço, Eg? Paro ou não paro?” 

-“O guarda que nos ajudou disse para não pararmos. 

Acelera e vamos embora”. 

Roger não parou. No entanto, não foi seguido. A chuva 

pouco a pouco foi parando. O restante da viagem foi mais tranqüila, 

exceto por Lucas, que não recuperava a consciência.  

Chegaram à chácara por volta de cinco da manhã, e 

encontraram os outros pais ali. Graças a Deus todos tinham chegado 

bem. Roger pegou o filho desacordado e o levou direto pra uma das 

camas. Os adolescentes pouco a pouco foram acordando com o 

pequeno tumulto. Rute convidou a todos para que fizessem grupos de 

oração para que Deus restabelecesse a saúde de Lucas. Porém, não 

importavam quantos cuidados e tentativas fossem feitas para melhorar 

seu estado, Lucas só piorava. Nos momentos em que recuperava a 

consciência, a febre o fazia ter delírios. Por volta de 10 horas da 

manhã, Eg estava com os adolescentes e os pais orando na sala, quando 

Cândido saiu do quarto onde Lucas estava. Ao olhar para Cândido, Eg 

soube que algo havia acontecido. Dirigiu-se até o quarto, onde seu 

marido estava ajoelhado aos pés da cama do filho. Era tarde demais 

para Lucas. Ele falecera. 

Eg sentiu uma fraqueza nas pernas e sentou no chão, sem 

saber o que pensar. Cândido não permitiu que Luiza se aproximasse do 

quarto. Depois de cerca de quinze minutos de silêncio, Eg perguntou a 

Roger: 

-“O que é que vamos fazer, Roger?” 

-“Vamos enterrar nosso filho, Eg. Deus proverá”. 

Roger abraçou a esposa. Depois de algumas horas, o 

corpo de Lucas foi tirado do quarto para ser sepultado. Eg estava 

inconsolável. Não podia entender porque Deus havia tirado seu filho, 
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mas Roger sempre pedia para que tivesse fé. Sabia que pouquíssimo 

tempo os separava do reencontro com Lucas. Os adolescentes deram o 

ultimo “até logo” ao amigo, enquanto ele era levado por Cândido e 

Roger pelo corredor da sala. A amanhã estava calma, tranqüila, quando 

o grupo deixou o túmulo improvisado de Lucas. 

Por volta de meio-dia, a quilômetros dali, Nathália 

chegava ao abrigo de menores infratores, depois de uma exaustiva 

noite, sozinha, na delegacia. Lá, foi levada diretamente à cela onde 

dormiria, e, em seguida, foi convidada a almoçar no refeitório. Ela 

estava sem fome. Não conseguia parar de pensar no amigo que a havia 

denunciado. Não podia sequer entender porque aquilo tinha acontecido. 

Afinal, ela estava fazendo o trabalho de Deus, pregando o Evangelho. 

Ela não entendia porque o Pai tinha deixado que ela fosse presa quando 

estava levando sua mensagem ao máximo de pessoas possíveis. Porém, 

Nathália não sabia que tinha cometido um terrível engano. Se tivesse 

sido mais diligente no estudo da palavra, quando estava em liberdade, 

um detalhe crucial na interpretação das profecias não teria passado por 

alto.  

O abrigo dispunha de prédios separados para meninos e 

para meninas, mas todos se juntavam na hora do almoço. Nathália 

chegou ao refeitório e percorreu o local com o olhar, para achar um 

canto onde não chamasse atenção e pudesse comer em paz. Foi quando 

seus olhos pararam num ponto fixo no salão. Ela não podia acreditar no 

que estava vendo. 
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III. 

A 

Angústia de 

Jacó 
 

Filipe estava sentado numa mesa, sozinho, comendo sem 

muita vontade. Quando o viu, Nathália fez o possível para não 

demonstrar nenhuma emoção. Não queria chamar a atenção de 

ninguém. Simplesmente dirigiu-se até ele e perguntou:  

-“Posso me sentar aqui?” 

Filipe levantou o rosto, mas não conseguiu responder a 

pergunta. Se a cena não o tivesse deixado desnorteado, teria dado um 

tremendo abraço em Nathália. Mesmo sendo tímido, a bênção que 

estava acabando de receber estava acima de qualquer timidez. Porém, 

antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Nathália o pediu que 

procurasse disfarçar que a conhecia, pois acreditava que poderiam ter 

problemas. Filipe afastou-se para que Nathália pudesse sentar. Quando 

ela sentou, ele deu o abraço mais disfarçado que conseguiu, mas o 

suficiente para que ela passasse o braço em suas costas e ele gemesse 

de dor. 

-“O que foi?”, perguntou Nathália. 

-“Eles sabem que eu sou adventista. Sempre me nego a 

fazer certas coisas no sábado. Daí, toda vez que acontece alguma 

notícia ruim e nós levamos a culpa, eu apanho. 

Nathália levantou um pouco a camisa de Filipe e pode 

ver alguns hematomas e ferimentos abertos. 

-“Meu Deus. Como é que podem fazer isso com a 

gente?” 

Nathália estava impressionada como o tratamento que 

Filipe estava recebendo, e, ao mesmo tempo, começou a temer pelo 

tratamento que ela própria poderia vir a receber, já que estava lá na 
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mesma condição que o amigo. Enquanto examinava as costas de Filipe, 

Nathália continuou a conversa: 

-“Mas, como foi que você chegou aqui?” 

Filipe contou sua história: 

-“Naquela noite em que a gente saiu da casa de Lucas, 

fomos parados numa blitz. Um dos policiais pediu os documentos da 

gente e depois disse que queria falar comigo e Mateus. Eu fui primeiro. 

Ele me levou para uma sala e ficou me interrogando enquanto o resto 

do pessoal esperava lá fora. Você sabe......o processo que minha mãe 

estava respondendo por causa da escola. A gente não tinha permissão 

para sair de Recife. Eu só lembro que eu vi pela janela a vã indo 

embora e me deixando lá. Quando o policial descobriu que os outros 

tinham fugido, ficou furioso. Disse que minha mãe ia ser presa por 

descumprimento de ordem judicial e eu ia ficar sob a custódia de algum 

parente. Só que alguém conseguiu avisar a minha mãe e ela fugiu a 

tempo. As autoridades lá, desconfiaram que algum parente tivesse 

escondendo ela. Daí me colocaram aqui.” 

-“Mas isso aqui é um centro de recuperação, não deviam 

bater nos internos.” 

-“Mas é o que eles fazem com os internos que não 

querem se recuperar. Cai na real, Nathália...eles odeiam a gente. Eu sou 

culpado de tudo o que acontece de ruim no mundo.” 

-“O mundo tá de cabeça pra baixo, Filipe, você não tem 

idéia. Quanto tempo você está aqui?” 

-“A mais ou menos quatro meses. Você tem alguma 

notícia da minha mãe?” 

-“Roger tem, mas eu e minha mãe fomos presas antes 

que ele pudesse nos contar.” 

-“E onde ela está?” 

-“Tá no Bom Pastor. Tô com muito medo do que podem 

estar fazendo com ela.” 

-“E o resto o pessoal?” 

-“Se mais nada de ruim tiver acontecido com ninguém, 

acho que estão na chácara do tio Cândido em Belo Jardim.” 

-“Mas como é que você e sua mãe foram presas?” 

-“Eu tô tentando entender até agora, mas isso é uma 

história longa. Hoje, no banho de sol, às 14h, a gente pode conversar. 

Deixa eu mudar de mesa agora, não quero que te espanquem de novo. 

No horário do banho de sol, Nathália procurou 

novamente por Filipe. Tinha trazido um pouco de algodão, soro e 

cicatrizantes que guardara na sua bolsa. Tentou aliviar alguns pequenos 
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sangramentos nas costas do amigo e passar uma pomada nos 

hematomas. Em seguida, ela lhe contou sobre como havia chegado até 

ali, depois de ter sido denunciada por um amigo para o qual estava 

apresentando a mensagem de Deus. Nathália queixou-se. Como poderia 

ter Deus permitido que algo acontecesse quando ela tentava pregar o 

evangelho? 

-“A culpa não foi de Deus, Nathália” – Filipe falava 

como se estivesse denunciando a falha da amiga – “foi sua”. 

-“Como assim?”. Nathália não podia compreender como 

poderia ter falhado em cumprir uma ordem dada pelo próprio Cristo. 

-“Você não leu direito. Apocalipse vinte e dois, você não 

leu direito.” 

Filipe explicou à amiga sobre o fechamento da porta da 

graça e como este evento selaria para sempre o destino dos homens. A 

imposição da guarda do domingo como dia santo, segundo o Espírito 

de Profecia, seria o sinal de que a porta da graça estaria fechada para 

sempre. A partir daí, todo ímpio continuaria praticando injustiça e todo 

justo seguiria praticando a justiça. Ninguém mais se converteria, nem 

para o bem, nem para o mal. Não haveria mais necessidade de qualquer 

obra evangelizadora, mesmo porque esta não surtiria efeito algum, já 

que o Espírito Santo não mais atuaria nos corações dos homens a partir 

do evento do fechamento da porta da graça.
14

 

                                                 
14

 A expressão “Porta da Graça” não é encontrada na Bíblia. Ela é uma 

denominação usada pela igreja para explicar o conjunto de acontecimentos que 

se darão, em nosso planeta, quando Jesus terminar sua obra de investigação no 

Santuário Celestial. 

Apocalipse 3:7 e 8: “Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Essas coisas diz 

o santo, o verdadeiro, Aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém 

fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras – eis que tenho 

posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar – e que tens 

pouca força, entretanto, guardaste a Minha palavra e não negaste o Meu 

nome.” 

A passagem acima fala de uma porta, que está aberta, e que somente Deus 

pode fechar. Ao observar-mos o que está escrito em João 10:9 podemos 

concluir que a palavra “porta” pode significar “Jesus”. É ele que Deus tem 

posto diante de nós. Cristo está aberto a todos os pecadores que ainda estão 

buscando por salvação. Ele ainda estende seus braços de amor e misericórdia, 

gratuitamente, a todos os que quiserem. Jesus é a porta de entrada para o céu, 

exatamente como o apóstolo João o descreve. Somente Deus, seu Pai, pode 

determinar quando Jesus deverá se fechar para o mundo em pecado, cerrando 

assim a “porta” do céu e retirando as oportunidades para os pecadores se 

salvarem. 
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Continuando o nosso estudo, podemos encontrar em Efésios 2:8 o significado 

de “graça”: ela é um presente, um dom de Deus, pelo qual é dada a salvação 

aos homens (“Pela graça sois salvos, mediante a fé.”). Assim, Se “porta” 

significa “Jesus” e “graça” significa o “presente de Deus pelo qual é dada a 

salvação”, então, concluímos que, quando esta “Porta da Graça” se fechar, 

significa que Jesus não mais disponibilizará sua graça salvadora para os 

mortais. Aqueles que já estiverem salvos, estarão para sempre selados e 

aqueles que não se converteram, estarão perdidos para toda a eternidade. 

É imprescindível que você entenda que o termo “Porta da Graça” é meramente 

didático e apenas resume numa expressão o conjunto de acontecimentos que 

se dará quando Jesus se retirar do Santuário Celestial. Vejamos que 

acontecimentos serão esses: 

1. Jesus sairá do santuário celestial, encerrando o juízo investigativo e 

terminando a intercessão pela humanidade – O Espírito de Profecia explica 

que, neste exato momento, Jesus encontra-se no Santuário Celestial fazendo 

sua obra de investigação dos nossos pecados. Isso significa dizer que a vida 

inteira de todos os habitantes da terra, desde Adão e Eva até o ultimo bebê que 

nascer antes da volta de Cristo, está sendo cuidadosamente analisada pelo 

Mestre, que está verificando todas as chances que foram dadas, todas as 

investidas feitas pelo Espírito Santo nas vidas dos seres humanos para que 

estes se voltassem para Deus, e, finalmente, todas as reações e repostas dadas 

pelas pessoas ao chamado Divino. É importante lembrar que este julgamento é 

feito não somente com justiça, mas principalmente com amor e misericórdia. 

Quando Jesus terminar esta “investigação”, os destinos de todos os habitantes 

da terra estarão decididos e Jesus já terá definido quem está salvo e quem está 

perdido para sempre. É neste momento que Cristo se levantará do Santuário e 

decretará o fim de todas as chances de arrependimento. O assunto do juízo 

investigativo é um tema para um estudo a parte. Não entraremos em detalhes 

aqui, mas você poderá entender melhor o assunto estudando o versículo 14 de 

Daniel 8, em livros que tratem deste tema. 

No nosso estudo, por enquanto, ficaremos com a cena descrita em Daniel 12:1, 

primeira parte: “Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o 

defensor do teu povo (...)”. Ellen White, em seu “O Grande Conflito”, edição 

condensada, página 344 também cita este evento: “(...) Então Jesus cessa sua 

intercessão no santuário celestial e com grande voz anuncia: „Está feito‟.” 

2. Haverá comoção no céu – Ellen White novamente descreve de forma única 

a comoção que haverá no céu, no momento em que Cristo sair do santuário: 

“Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no Céu. Um anjo 

como um tinteiro de escrivão ao lado voltou da Terra, e referiu a Jesus que 

sua obra estava feita, e os anjos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, 

que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os Dez 

Mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos com grande voz e disse: 

„Está feito.‟ E toda a hoste angélica tirou suas coroas (...)” (História da 

Redenção, páginas 402/405). 
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3. O justo continua justo e o ímpio continua ímpio – Quando Jesus se retirar 

do Santuário e encerrar o juízo investigativo, toda a alma estará com seu 

destino selado, ninguém mais se converterá para o bem ou para o mal, 

exatamente como descrito em Apocalipse 22:11: “Continue o injusto fazendo 

injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo; o justo continue na prática 

da justiça, e o santo continue a santificar-se.” 

4. O Espírito Santo se retira da Terra – Gênesis 6:3, primeira parte: “Então 

disse o Senhor: Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, 

pois este também é carne (...).”. Como podemos ver, desde os primórdios do 

nosso planeta, Deus já havia decretado o dia em que o Espírito Santo seria 

enviado como substituto de Jesus e o dia exato em que ele se retiraria da Terra. 

Sua obra no coração dos homens se encerrará no momento em que Cristo 

encerrar o juízo investigativo no Santuário. Quando isto acontecer, o Espírito 

Santo deixará de atuar no coração dos homens, deixará de consolar a 

humanidade, de convencer as pessoas de seus pecados e de impressionar os 

corações dos humanos para o bem. O mundo, então, estará entregue à própria 

sorte, conforme descrito por Ellen White no Grande Conflito, edição 

condensada, pág. 345: “O Espírito de Deus foi por fim retirado. Satanás então 

mergulhará os habitantes da Terra em uma grande angústia final.” 

5. Haverá fome da palavra de Deus – Este aspecto será estudado 

separadamente, mais adiante, neste mesmo capítulo.  

7. Haverá um decreto dominical - Este decreto tem a ver com o “selo de 

Deus” e o “selo da besta” que serão estudados mais detalhadamente no 

capítulo seguinte. Porém, para que você entenda o que é o decreto dominical, é 

preciso que saiba que o selo de Deus é o sábado, e o selo da besta é o domingo 

(o contrário do selo de Deus). Ellen White explica: “Como o sábado se tornou 

ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, insistir-se-á em que os 

poucos que se acham em oposição à Igreja e ao Estado não devam ser 

tolerados, de que é melhor que eles sofram do que toda a nação ser jogada em 

confusão e ilegalidade (...). este argumento parecerá convincente; finalmente, 

será expedido um decreto contra todos os que santificam o quarto 

mandamento, denunciando-os e concedendo liberdade para, depois de um 

tempo, matá-los.” A descrição da serva do Senhor é confirmada pelo texto 

bíblico de Apocalipse 13: 17: “Para que ninguém possa comprar ou vender, 

senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu 

nome.” Como você pode perceber, haverá mesmo um decreto de lei, que 

jogará os guardadores do sábado na ilegalidade, os impedirá de comprar e 

vender e, por fim, determinará a sua morte. Os detalhes sobre o sinal, o nome 

e o número do nome da besta você verá no próximo capítulo. É importante 

esclarecer que o termo “decreto dominical” é encontrado apenas no Espírito de 

Profecia. 

8. Haverá um tempo de angústia e uma perseguição aos cristãos – No 

primeiro tópico desta nota, pudemos ler a primeira parte de Daniel 12:1, em 

que Cristo (Miguel) se levanta para finalizar a sua obra no santuário. Agora, 
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Quando Filipe concluiu sua explanação, Nathália estava 

extremamente constrangida e sentindo-se culpada por ter causado todo 

aquele sofrimento a si e à sua mãe. Se tivesse lido a bíblia com maior 

cuidado, durante os tempos de liberdade, não teria cometido aquele 

erro fatal. Não teria tentado evangelizar pessoas que já estavam com 

seus destinos selados e, consequentemente, não teria sido delatada. 

Porém, agora ela via como Deus tinha guiado a situação e achado uma 

solução para o problema criado por ela. A presença de Nathália no 

centro veio renovar as forças de Filipe, que já estava no limite de sua 

capacidade de suportar o sofrimento.  

Os dias se arrastavam no centro de recuperação de 

menores e nada de novo parecia acontecer. Porém, num lugar muito 

longe da Terra, onde o Pai de todos os viventes administrava com 

                                                                                                           
transcreveremos a segunda parte do texto, que descreve os acontecimentos que 

se darão após este fato: “(...) e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, 

desde que houve nação até aquele tempo; mas naquele tempo será salvo o teu 

povo, todo aquele que for achado inscrito no livro.” Este tempo terá início 

com a retirada do Espírito Santo da Terra. Ellen White faz uma descrição 

assustadora deste período: “Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os 

habitantes da Terra. Os justos deverão viver à vista de um Deus santo, sem 

intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás 

assume completo domínio sobre o impenitente. O Espírito de Deus foi por fim 

retirado. Satanás mergulhará os habitantes da Terra em uma grande angústia 

final.  Os anjos de Deus deixam de conter os ventos impetuosos da paixão 

humana. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que 

sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Há agora forças preparadas, e que 

aguardam apenas o consentimento Divino para espalharem a desolação por 

toda parte. 

Os que honram a lei de Deus serão considerados como a causa da terrível 

contenda e carnificina que enchem a terra de pavor. O poder que acompanha 

a ultima advertência enraivece os ímpios, e Satanás excitará o espírito de 

ódio e perseguição contra todos os que receberam a mensagem.”  

Com o Espírito Santo fora da Terra, as forças celestiais que equilibravam o 

bem e o mal são retiradas, e o mal tem permissão para imperar plenamente 

sobre os ímpios e sobre o planeta em pecado. Os cristãos verdadeiros serão 

perseguidos - exatamente como descrito no primeiro e segundo capítulos de 

nosso estudo - pelas duas bestas (o poder religioso e o poder político) unidas. 

Porém, o próprio texto de Daniel 12, que fala da angústia e da perseguição, 

também fala que Deus livrará o seu povo. Assim, podemos estar confiantes de 

que, naquela época, mesmo sofrendo perseguições e estando angustiados, 

ainda assim Deus agirá por nós, e de forma poderosa. Este período de angústia 

é conhecido como “Angústia de Jacó”. Falaremos mais adiante sobre ele. 
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maestria os últimos acontecimentos do planeta, uma decisão terrível 

estava para ser tomada. 

Naquele tempo, Deus levantou-se de seu trono e ordenou 

que os quatro anjos que seguravam os quatro ventos da terra os 

soltassem
15

. Era o início da grande angústia de Jacó. As guerras no 

Oriente se tornaram mais intensas, a violência nas grandes cidades 

aumentou consideravelmente, em pouco tempo, e em escala 

assustadora. A natureza parecia castigar os habitantes da terra com 

cada vez mais desastres naturais, tais como furacões, terremotos, dentre 

outros, e a população clamava por uma atitude dos líderes mundiais, 

especialmente aqueles ligados à aliança da igreja romana com a 

Organização das Nações Unidas. 

Na chácara de Belo Jardim, a situação tinha chegado 

num limiar quase insuportável. A comida era pouca, pois a quantidade 

de pessoas tinha aumentado com a chegada dos pais dos meninos. Os 

habitantes ocasionais daquela casa, tinham que racionar o alimento, 

pois a produção de verduras e frutas no quintal, minguava mais e mais. 

No resto do mundo, a situação só piorava com o passar 

dos meses. Os ataques terroristas tiveram o acréscimo do aumento da 

criminalidade. Para conter a onda de crimes e de caos que se instalou 
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 Apocalipse 7:1: “E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre 

os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum 

vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma.” 

A bíblia, no trecho acima, fala de quatro anjos, nos quatro cantos da terra, 

segurando quatro ventos. Obviamente esta linguagem é figurada. Você bem 

sabe que a terra é oval, não tem quatro cantos. Porém, é certo que ela possui 

quatro pontos cardeais: leste, oeste, norte e sul. Os anjos vistos por João, ao 

receber a revelação do Apocalipse, estavam nestes pontos cardeais. “Vento”, 

em profecia, significa “guerras”, “desastres” (veja na nossa tabela profética, 

no primeiro capítulo). Ora, Deus ainda está mantendo o equilíbrio nos pontos 

cardeais da terra e impedindo que a destruição ocorra. Ele assim o faz porque 

seu filho Jesus ainda não terminou o trabalho de investigação de nossas vidas 

e expiação dos nossos pecados. Os santos de Deus ainda não estão selados. 

Por isso a misericórdia de Deus ainda está disponível. Porém, quando Jesus 

sair do santuário e a porta da graça se fechar, Deus dará ordem para que os 

anjos parem de conter as guerras e desastres do mundo e elas virão sobre os 

ímpios, e somente sobre os ímpios. As duas grandes provas que cairão sobre o 

povo de Deus serão a perseguição dos ímpios, a qual estamos estudando desde 

o primeiro capítulo, e a grande “Angústia de Jacó”, que estudaremos ainda 

neste capítulo. As guerras e os desastres que sobrevirão em conseqüência da 

ira de Deus, cairão sobre aqueles que não estão selados com o selo do 

Salvador. 
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no mundo, várias nações – dentre elas, o Brasil - aprovaram uma 

medida que restringia os direitos individuais dos cidadãos e permitia 

que a polícia usasse a força física na repressão contra os revoltosos. 

Recursos desumanos - como a tortura e o castigo físico – passaram a 

ser aceitos. Para os cristãos refugiados em Belo Jardim, descer à cidade 

estava cada vez mais perigoso, e não havia quem comprasse fósforos, 

remédios, etc. Pela TV, e por um pequeno rádio, os adolescentes 

escutavam todos os dias as notícias de prisões de amigos adventistas e 

de confrontos entre criminosos e a polícia. Os adventistas tinham sido 

nivelados por baixo. Não existia mais diferenciação entre tipos de 

criminosos – terroristas, assassinos, ladrões ou traficantes – todos eram 

iguais. Existiam apenas dois grandes grupos: os que eram contra o 

Estatuto das Nações e os que eram a favor dele. Para aqueles que eram 

contra, não importava o motivo, somente lhes era reservado repressão e 

punição.  

Como mesmo as medidas mais extremas não davam 

conta da diminuição da violência, os líderes religiosos começaram a 

pressionar os líderes políticos para que estes determinassem a sentença 

de morte para aqueles que descumprissem os preceitos do Estatuto das 

Nações. A idéia de uma pena de morte, que antes parecia tão absurda 

para países como o Brasil, agora aparentava ser a única saída para um 

mundo que convivia mais e mais com os desastres e com os 

assassinatos em massa. 

As cadeias já estavam lotadas de guardadores do sábado 

e a cada dia aparecia mais. Os cristãos verdadeiros eram considerados 

como uma praga, segundo os líderes do povo, e não importasse o 

quanto fossem ameaçados, continuavam a professar a sua fé 

insistentemente. 

O sofrimento causado pela fome e pela separação de seus 

entes queridos vinha assaltar os cristãos reunidos na chácara de Belo 

Jardim. Lá, o tempo parecia ter parado. Eles conferiam atordoados, 

pelo noticiário, a revolta contra os cristãos crescendo, mas Deus não 

enviava sinais de que sua volta estava próxima. Simplesmente não 

havia nenhum livramento mais, nenhuma providência milagrosa de 

comida, nenhuma notícia dos que haviam ficado na cidade. Os 

adolescentes e seus pais estavam sós naquele lugar e aparentemente 

entregues à própria sorte. Para aumentar ainda mais o temor, a bíblia 

lida e relida insistentemente todos os dias, quase que o dia inteiro, já 

não possuía mais o mesmo efeito confortador sobre os demais. Agora, 

suas promessas e histórias dos feitos de Deus, pareciam uma mal 

contada ficção diante do quadro que estavam vivendo.  
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Mateus Ramgund orava a Deus o tempo todo. Numa 

noite de sexta-feira, chegou a passar quase uma hora trancado num 

quarto implorando que o Senhor lhe enviasse notícias de sua mãe e 

irmão, ou lhe mostrasse algo na bíblia que reanimasse sua fé, mas nada 

lhe foi mostrado. Ele terminou por ser vencido pelo cansaço. Saiu do 

quarto em visível estado de confusão emocional, pois o pensamento 

que mais lhe assaltava a mente era o de que Deus havia abandonado 

sua mãe e irmão. Mateus tinha visto o livramento que ocorrera na blitz 

em que foram parados e ouvira a história da providência Divina para 

Eg e Roger. Se tais milagres não tinham vindo em providencia de sua 

família – ele pensava - certamente Deus os havia deixado fora do livro 

da vida
16

. Aquele pensamento o perturbava o tempo inteiro e ele não 
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 Daniel 7:9 e 10: “Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e 

um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o 

cabelo da sua cabeça como a limpa lã; o seu trono chamas de fogo e as rodas 

dele fogo ardente. 

Um rio de fogo manava e saia diante dele, milhares e milhares o serviam, 

milhões e milhões estavam diante dele, assentou-se o juiz e abriram-se os 

livros.” 

A cena acima, descrita por Daniel, é a cena de um julgamento. Neste 

julgamento, o juiz é claramente chamado Ancião de Dias. Sabemos que, em 

profecia, a figura indicada como o Juiz soberano é o próprio Deus. A 

majestade dos detalhes das vestes, cabelo e trono deste juiz confirmam que se 

trata do Deus todo poderoso. Ele dará início ao julgamento dos povos da terra, 

e, para isso, abre os livros. Ora, que livros seriam estes? 

Na verdade, não se pode saber se haverão livros, no sentido literal da palavra, 

no julgamento, já que a maior parte dos textos de Apocalipse e de Daniel não 

podem ser entendidos ao pé da letra. Porém, sabe-se que haverá algum tipo de 

registro. Vejamos que registros são estes: 

1. Livro da Vida – Apocalipse 21:27: “E não entrará nela coisa 

alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só 

aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.” 

Observamos que haverá, segundo este texto, um livro da vida, e 

somente entrará na Canaã celestial, aqueles cujos nomes estiverem 

neste livro. Para o que mais serve este livro? 

Apocalipse 20:12: “E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam 

diante do trono, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é 

o da vida; e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam 

escritas nos livros, segundo as suas obras”. 

Neste trecho, a bíblia fala que abriram-se os livros, e um outro livro, 

o da vida. Se o apocalipse se refere ao livro da vida como “um outro 

livro”, logicamente, antes dele, ainda havia um primeiro livro: o da 

morte. E vimos que estes livros foram abertos para que os mortos 
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conseguia se desvencilhar nem sequer do terror de ver a si mesmo 

perdido por não ter ouvido a voz de Deus a tempo. 

Entre os adolescentes, a desconfiança para com Denisson 

era tanta, que a maioria dos amigos havia cortado a comunicação com 

ele. Sozinho, Denisson só tinha os pais, Denise e Jasson, para 

conversar. Ele nunca poderia ter calculado que a decisão de esconder 

sua bíblia fosse lhe trazer tamanhos problemas, mas continuava firme e 

estranhamente sereno na certeza de que havia feito a escolha mais 

correta. 

Luiza e Eg tinham muito medo de que Lucas estivesse 

perdido para sempre. Deus prometera o livramento para o seu povo no 

tempo de angústia, e se tal livramento não havia chegado a tempo de 

curar Lucas, elas concluíam que era porque ele poderia estar imerso na 

maldição que cairia sobre os adoradores da besta. 

As notícias de livramentos eram de longe, nada que fosse 

reconhecidamente do céu recaía sobre aquele pequeno grupo na 

chácara de Belo Jardim. 

Atormentada pela possibilidade de não ter confessado 

todos os seus pecados, Gabriela passou a jejuar escondida da mãe. O 

pouco de comida que lhe chegava às mãos, ela entregava à amiga 

Luiza. Numa noite, Gabi – como era chamada pelos amigos - saiu 

escondida, enquanto todos jantavam na sala. Ela começou a caminhar 

sem rumo, no meio do nada que cercava a chácara de Belo Jardim. 

                                                                                                           
fossem julgados pelas coisas escritas nos livros, ou seja, pelo registro 

de suas obras. 

2. Livro da Morte – Eis a importância de se entender que a palavra 

“livro” não possui sentido literal neste texto. Ela quer dizer apenas 

que há um registro no céu de todas as nossas boas e más obras. A 

bíblia, apesar de não citar o termo “Livro da Morte”, refere-se ao 

livro da vida como “o outro livro”, e diz claramente que também 

haverá um outro tipo de registro além do livro da vida. Ora, se no 

livro da vida estarão os nomes daqueles que entrarão na Nova 

Jerusalém, junto com suas obras, o que poderia estar registrado no 

registro da morte? A resposta pode ser encontrada em Jeremias 2:22: 

“Pelo que, ainda que te laves com salitre, e amontoes sabão, a tua 

iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová.” 

Há todo um contexto em volta destes livros. É bem verdade que eles serão 

abertos no momento certo do julgamento final. Não entraremos em detalhes 

sobre este julgamento, porém, é preciso que você saiba que haverão dois 

registros no céu, depois que Cristo terminar seu juízo investigativo: um 

conterá o nome dos justos de Deus, e suas obras, o outro, conterá a lista dos 

ímpios, com suas respectivas obras. 
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Seguiu por uma pequena estrada de barro e se distanciou muito da casa 

onde estavam todos. Depois de caminhar por mais ou menos vinte 

minutos, avistou uma pequena casa, na decida de uma colina. Estava 

escuro e Gabi achou que não correria o risco de ser vista. Fosse em 

outra situação, ela jamais teria se distanciado sozinha, mas a fome e a 

dor psicológica estavam anuviando seu discernimento. Ela aproximou-

se da casa o suficiente para ler uma inscrição na porta: “Nesta casa, nós 

servimos ao Senhor”. Aparentemente ali morava uma família cristã. 

Gabi deu a volta e observou pela janela a família à mesa. Havia fartura 

de alimentos. Ela identificou a mãe, um filho adolescente e uma filha 

que beirava os quatro anos de idade. A mãe estava colocando o jantar à 

mesa. Gabi ficou ali, perdida por alguns minutos, lembrando de como 

era sua casa em Recife. Porém, suas doces memórias eram intercaladas 

pela lembrança de uma pergunta que não conseguia responder: se Deus 

estava abençoando aquela família, porque não estaria ele abençoando à 

sua também? “Talvez nós estejamos todos perdidos”, ponderava Gabi. 

Ela ficou como que hipnotizada pela cena que observava pela janela 

daquele lar desconhecido. De repente começou a raciocinar que talvez 

pudesse pedir ajuda àquelas pessoas. Se elas serviam a Deus, 

certamente não iriam denunciá-la. Pensando desta forma, Gabi foi se 

aproximando da porta, estendendo seu braço para abri-la, quando foi 

interrompida por uma mão forte que tapou sua boca e a puxou dali. 

Gabriela gritou.  

-“Cala a boca Gabriela, por favor, se controle.” 

Igor a puxou para um lugar escondido e mais longe da 

casa. Gabriela não parava de chorar abraçada ao amigo. Ela repetia sem 

parar: 

-“Eles servem a Deus, na casa deles tem comida, nós 

vamos morrer de fome, Igor, Deus está nos castigando, porque não 

confessamos nossos pecados.” 

Igor limpou as lágrimas do rosto da amiga e a trouxe de 

volta pra casa. Ao chegarem, encontraram todos reunidos na sala 

orando de mãos dadas. Igor e Gabi se juntaram a eles.  

Naqueles tempos, a única coisa que os crentes tinham 

para se valer era uma promessa, feita numa época longínqua e 

totalmente diferente daqueles dias, de que Deus voltaria para buscar os 

seus, e que Ele não os desampararia quando passassem pelas prova 

finais. Nenhum sinal era mandado, nenhuma revelação, nenhum 

sentimento de paz. Os cristãos na chácara só tinham para si o medo, a 

fome, a dúvida e a promessa.  
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No final da oração, Denisson procurou Jefferson. Queria 

pedir desculpas por ter escondido a bíblia, mas ele não quis ouvir. A 

essa altura, nem mesmo o próprio Denisson sabia se era culpado ou 

inocente. 

No centro de reabilitação, Filipe lutava contra si mesmo. 

O pensamento que mais ocorria à sua mente era o de desistência. 

Raciocinava que muito provavelmente estava perdido e que talvez 

fosse melhor aproveitar em liberdade os dias até a volta de Cristo do 

que passar por todo o sofrimento que estava suportando. A noite 

passada tinha dado prova disso. Filipe fora acordado, por volta de duas 

da madrugada, com um banho de água fria dado por alguns jovens 

marginais do centro. Ele despertou assustado, mas os companheiros de 

cela o seguraram pelos braços e pernas com força o suficiente para 

imobilizá-lo. Quando ele desistiu de tentar se soltar, percebeu que 

alguns outros garotos estavam puxando fios desencapados, ligados à 

rede elétrica. Filipe já antevia o que estava por vir. Debateu-se o quanto 

pode para tentar se soltar, mas era em vão. Os rapazes começaram a lhe 

aplicar os fios desencapados. Os choques queimavam sua pele. Filipe 

sabia porque havia sido vítima daquela maldade. Dois dias antes, o 

centro havia recebido a visita de um representante da igreja romana. 

Filipe se recusou a receber a bênção do clérigo. O oficial de plantão, 

então, encontrou uma maneira eficaz de forçar Filipe a abandonar sua 

fé. Anunciou aos detentos que todos ficariam sem jantar se Filipe não 

fosse ter com a autoridade religiosa e aceitasse a bênção. Conquanto 

ele permaneceu firme em sua decisão, o guarda realmente cumpriu o 

prometido, como forma de insuflar o ódio dos detentos contra Filipe e, 

assim, fazer com que ele repensasse sua intransigência com relação à 

sua fé. Filipe começou a orar desde o momento em que levou o 

primeiro choque, mas o livramento só veio depois de quinze minutos, 

quando um dos monitores achou que era hora de intervir, pois a 

brincadeira já passava dos limites.  

Na manhã seguinte, ele não conseguia se desvencilhar 

das horríveis lembranças dos choques. Nathália orava com ele dia e 

noite, e insistia para que eles orassem mesmo estando separados, mas 

naquele dia, Filipe não tinha reação, não tinha fome nem vontade de 

orar. Contudo, ele ainda assim se esforçava para manter sua comunhão 

com Deus viva. Era um dia especial. Domingo. O Centro estava 

recebendo a visita de uma instituição de caridade. Eles levavam 

música, palestras e mensagens positivas para os internos, mas ninguém 

queria chegar perto de Filipe. Ele era perigoso demais para que as 

pessoas se aproximassem. Absorto em seus pensamentos, Filipe não 
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percebeu um vulto que se aproximava. Uma senhora baixinha, de 

cabelos pretos, curtos como os de homem, suja e mal vestida colocou-

se em frente dele. Quando viu a sombra, Filipe levantou a cabeça par 

ver do que se tratava.  

Naquele momento, o tempo pareceu parar para Filipe. As 

vozes diminuíram e, por alguns segundos, ele só prestou atenção à 

presença daquela mulher na sua frente. Sua mãe. 

-“Fique onde está.” - ela pediu – “Não faça nada. 

Ninguém sabe que eu estou aqui. Pensam que eu faço parte do grupo de 

caridade.” 

Filipe queria explodir naquele momento, mas concentrou 

tudo o que sentiu nas poucas lágrimas que derramou. Agora ele 

percebia. Deus estava vivo e havia mandado a sua mãe ao seu encontro. 

Denise explicou o que havia acontecido com ela: 

-“Eu estive escondida. Vivendo como mendiga. Procurei 

você em toda parte, meu filho, pra saber se você ainda serve ao Deus 

que eu te ensinei a honrar.” 

-“Por todos os dias da minha vida até agora, mas eu 

estou perdido, mãe. Deus me abandonou.” 

-“Deus ainda não derramou sua ira sobre os ímpios, meu 

filho. É preciso esperar um pouco mais de mais de tempo. Mas se eu 

morresse agora, morreria na esperança daquele dia, porque hoje eu 

cheguei aqui e te encontrei orando.” 

-“Eu não sei se meus pecados foram perdoados, mãe.” 

Denise balançou a cabeça negativamente. 

-“Eu não sei nem se os meus foram......agora eu preciso 

ir. Vou tentar vir mais vezes aqui. Eu amo você. Continue na fé.” 

Denise não abraçou nem beijou o filho. Simplesmente 

foi se retirando até sumir da vista de Filipe. Nathália, que observara a 

cena de longe, correu e abraçou o amigo, da maneira mais forte que 

conseguiu. 

-“Era minha mãe.”, disse Filipe. 

-“Eu sei” - respondeu Nathália – “eu sei.” 

Alguns meses mais haviam se passado. Na chácara de 

Belo jardim, o clima tinha atingido seu estado crítico. Deus não se 

manifestava já havia algumas semanas. As pessoas ali não estavam 

certas do perdão de seus pecados, mas mesmo assim o clima de oração 

era constante. Naqueles dias, Rute caiu doente por conta da situação 

precária em que estava vivendo e pela falta de remédios para a sua 

diabete. Aqueles eram dias estranhos. Os céus estavam agitados, viam-

se ventos como que vultos pra baixo e pra cima. O noticiário no rádio 
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havia identificado estranhas agitações das águas marítimas e vários 

pequenos terremotos nos últimos dois dias. As noites, inclusive, 

estavam mais escuras do que de costume.  

Era por volta de onze horas da noite. Na sala, Mateus 

Ramgund estava deitado no chão, olhando para o teto, quando Juninho 

deitou do lado dele. 

-Estava aqui pensando que orar não tem adiantado 

muito.” – disse Mateus – “Deus parece estar mudo a algum tempo.” 

Juninho passou a explicar para Mateus que eles estavam 

passando pelo tempo da “Angústia de Jacó”
17

 e disse que a oração era o 

                                                 
17

 No momento em que Cristo terminar o juízo investigativo, e se retirar do 

santuário, ele dará ordem para que as guerras e desastres da terra (“ventos”, 

como nós estudamos um pouco antes) sejam soltos no nosso planeta. A partir 

daí, o Espírito Santo terá se retirado da Terra e Deus não mais agirá com 

misericórdia sobre os ímpios. É chegada a grande “Angústia de Jacó”. 

Jeremias 30: 5 a 7: “Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, 

de temor  mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem tem dores de 

parto. Porque pois vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos como a 

que está dando a luz? E porque se teem tornado macilentos todos os rostos? 

Ah! Porque aquele dia é tão grande que não houve semelhante! E é tempo de 

angústia para Jacó; ele porém será livrado dela.” 

O texto se refere a um tempo em que haverá dor tão grande, que até os homens 

mais valentes se contorcerão de dor, como se estivessem por dar a luz. E 

compara esta angústia à angústia sentida por Jacó. 

Jacó passou sua vida inteira sendo atormentado pelos pecados que cometera 

contra seu irmão Esaú, ao comprar dele a primogenitura, e ainda roubar-lhe a 

bênção de seu pai. Muito tempo depois, Jacó recebe a mensagem de que Esaú 

estaria vindo ao seu encontro. Com medo, Jacó manda sua família fugir e fica 

a sós para orar. É neste momento que um estranho aparece e começa lutar com 

Jacó. Já exausto, depois de muito digladiar com aquele ser, que pensava ser 

seu irmão, Jacó sente um tremenda dor na coxa, ao ser tocado pelo seu 

“adversário”. É quando Jacó percebe que não estava lutando com Esaú, mas 

sim com um representante de Deus. Muito embora a história tenha tido um 

final feliz, não podemos duvidar que Jacó sentiu momentos de inigualável 

angústia ao lutar com aquele ser.  A angústia que o povo de Deus sentirá no 

fim dos tempos, é comparada a esta angústia de Jacó. Eis o contexto deste 

período. 

1. Deus terá retirado sua proteção a este mundo. 

2. O Espírito Santo terá se retirado da Terra. 

3. A palavra de Deus será procurada de norte a sul sem poder ser 

encontrada – Podemos encontrar esta profecia relatada em Amós 8:11 a 13: 

“Virão dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome 

de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão 
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único meio de contato com Deus nesta época. Porém, mesmo em 

constante contato com o Pai Celestial, todos os cristãos teriam a 

impressão de que não estavam sendo atendidos, pois o Espírito de Deus 

não mais atuaria nos corações dos homens. Mateus contou que se sentia 

completamente impotente diante das coisas que estavam acontecendo 

e, lembrando-se de seus pecados, não vislumbrava probabilidades de 

estar salvo.  

                                                                                                           
errantes de um mar a outro, vaguearão de norte ao oriente; correrão por toda 

parte buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naqueles dias, 

desfalecerão de sede as belas jovens e os moços.” 

O Pastor Luiz Gonçalves explica este texto da seguinte forma: O Espírito 

Santo é quem toca no coração das pessoas para que elas sejam atingidas pela 

palavra de Deus. Como o Espírito do Senhor terá se retirado da terra, Ele não 

mais impressionará as mentes humanas para entender e sentir o que Deus está 

dizendo através da bíblia. Por isso, as pessoas sentirão necessidade de saber 

mais sobre Deus, mas, mesmo que consigam ler alguma bíblia, infelizmente 

não sentirão o toque o Espírito Santo. 

Como se pode ver, o período da angústia de Jacó é um momento 

extremamente difícil para o povo de Deus. Não haverá sinais de atuação 

divina, as orações dos crentes irão parecer que não estão sendo ouvidas e o 

maior medo de todos virá à tona: o de não estarem salvos. De não terem sido 

selados com o selo de Deus. Esta será a maior angústia – diz Ellen White – 

pela qual iremos passar. A serva do Senhor bem descreve este momento, em 

“O Grande Conflito”, edição condensada, página 351/352: “Todavia, a 

angústia que o povo de Deus sofre não é o medo da perseguição. Receiam 

que, em virtude de alguma falta em si mesmos não se cumpra a promessa do 

Salvador: „Eu os guardarei no tempo da aflição que virá sobre o mundo 

inteiro‟. (...) O tempo de agonia e angústia diante de nós exigirá uma fé que 

possa suportar o cansaço, a demora e a fome – uma fé que não desfaleça, 

ainda que severamente provada. (...) A mais vívida descrição não pode atingir 

a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provação, toda alma terá de 

estar em pé, por si mesma, diante de Deus.” 

Porém, ao passo que nos apresenta este quadro terrível, a profetiza também 

nos confronta com a promessa Divina para aqueles dias: “A história de Jacó é 

também uma segurança de que Deus não lançará fora aqueles que, 

arrastados pelo pecado, se voltam a ele com verdadeiro arrependimento. 

Deus enviará Seus anjos para confortá-los no tempo do perigo. Os olhos do 

Senhor estão sobre Seu povo. As chamas da fornalha parecem prestes a 

consumi-los, mas o Refinador os apresentará como ouro provado no fogo.” 

Por fim, uma preciosa advertência nos é dada por Ellen White: “Os que agora 

exercem pouca fé, correm maior perigo de cair sob os enganos de Satanás. E 

mesmo resistindo à prova, serão imersos numa aflição mais profunda, porque 

nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. Devemos provar agora as 

Suas promessas.” 
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-“Eu oro e peço a Deus, mas não acontece nada que me 

faça ver que ele está comigo”, dizia ele. 

A conversa foi interrompida por um grito de Gabriela, 

vindo do jardim, onde ela estava sentada olhando o horizonte. Quando 

Juninho e Mateus correram para ver o que era, a encontraram em pé, 

junto com outros adolescentes que também correram para ver o motivo 

do grito, todos olhando para a incrível cena ao longe, no horizonte.  

Havia um clarão no céu, semelhante ao de várias 

explosões ocorrendo ao mesmo tempo. Aquelas explosões eram sempre 

contínuas e cada vez maiores. Todos ficaram ali por mais ou menos dez 

minutos observando a cena e entreolhando-se como que buscando 

respostas para o que poderia ser aquelas explosões. A visão, a partir 

daí, começou a tomar proporções mais espetaculares. Era a vista mais 

incrível que já tinham visto em suas vidas. Criaturas como que anjos 

saíam de dentro das explosões. Centenas delas. Tinham trombetas nas 

mãos e anunciavam com toques de clarins a chegada de um ser maior. 

Não lhes era possível distinguir qualquer melodia, mas o brilho daquela 

cena era tão intenso que ela podia ser vista a quilômetros de onde 

estava acontecendo. Todos na chácara estavam maravilhados, mesmo 

olhando de muito longe.  

Depois de algum tempo, em que vários anjos já haviam 

saído do meio das explosões, surgiu um ser brilhante, sentado num 

grande trono que descia do céu. 

No Recife, um acontecimento parecido tinha causado 

grande horror e confusão. Muitos céticos não compreendiam o que 

estava havendo. Alguns acidentes de trânsito ocorreram, as pessoas 

corriam de suas casas para avistar a cena mais incrível de todos os 

tempos. Ninguém nunca poderia imaginar algo como o que estava se 

passando. Os céus da capital pernambucana encheram-se de seres com 

aparência de anjos cantando glórias e anunciando a chegada de um ser, 

ao qual chamavam de “filho do homem”, com suas trombetas.  

A princípio, cogitou-se que o evento ocorrera apenas em 

Recife, mas logo os jornais de todo o mundo começaram a noticiar a 

ocorrência de eventos similares, que podiam ser vistos em várias partes 

do globo. Logo criou-se a fantasia de que este era um só evento de 

alcance mundial. As hostes vindas dos céus desciam com brilho intenso 

e todos os seres que saíam das explosões pareciam anunciar um outro 

ser que tinha aparência mais grandiosa do que todos aqueles anjos. Este 

ser estava sentado num trono, que também saia das explosões, e 

possuía uma coroa em sua cabeça. O trono começou a descer e a se 

aproximar mais e mais da superfície da Terra. As pessoas observavam 
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aquilo com um misto de pavor e reverência. Muitos se prostravam 

diante daquele ser que descia nas nuvens. Os que tinham passado sua 

vida inteira no descrédito, enchiam-se de temor pela cena que estava se 

passando. Os Ateus se questionavam: iria aquele que vinha em glória e 

poder castigá-los?  

Algum tempo depois do início das explosões, os 

primeiros anjos tocaram o chão. Da chácara em belo jardim, todos 

avistavam o desenrolar da cena mudos. Igor se encheu de alegria ao 

afirmar:  

-“Eu nunca vi nada igual. Ele veio mesmo. Deus nos 

enviou seu livramento. Vamos voltar para nossas casas.”  

Mas ninguém disse nada, apenas continuaram 

observando aquele homem descer do trono e caminhar suspenso no ar 

até pisar na terra. Foi então que o coração de Cândido se encheu de 

terror. 

-“Pra dentro.” - ele gritou - “todos pra dentro.” 

Neste exato momento, um vento forte começou a soprar. 

Todos correram assustados para o interior da casa. 

Igor não entendia o que se passava. Aquele era para ser 

um momento de alegria, mas seus amigos corriam amedrontados para 

dentro de casa e fechavam todas as portas. 

Satanás tocou seus pés no solo terreno, e, em várias 

outras partes do globo, seus anjos malignos imitavam a mesma cena 

com o intuito de levar a crer que o mesmo evento estava sendo visto 

por todas as pessoas ao redor do globo. Ele estava disfarçado de Cristo 

e queria aparentar onipresença. Quando o falso Cristo chegou à Terra, a 

primeira coisa que pronunciou foi: 

-“Paz na terra aos homens de boa vontade. Eu vim para 

que tenham vida, e vida em abundância. Convém que eu procure 

primeiro os líderes deste mundo, pois vim para restaura-lo, depois irei 

visitar as cidades e aldeias e iniciarei a obra que prometi.”
18

 

                                                 
18

 Mateus: 24:24-27: “Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão 

tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os 

escolhidos. Eis que eu vo-lo tenho predito.  Portanto, se vos disserem: Eis que 

ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa; não 

acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao 

ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem.” 

Mateus 25:31 e 32: “E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos 

os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória; E todas as 

nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor 

aparta dos bodes as ovelhas (...).” 
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Houve um clima de adoração generalizado entre aqueles 

que foram enganados pela personificação que Satanás fizera da figura 

de Cristo. Porém, depois de seu grande show de fogos de artifícios e 

efeitos especiais, ele e suas hostes desapareceram dos olhares humanos. 

                                                                                                           
Apocalipse 1:7: “Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os 

mesmos que o traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre 

ele. Sim. Amém.” 

Os textos acima relatam dois acontecimentos que devem ser estudados juntos 

para que possam ser compreendidos corretamente. O primeiro texto fala de 

uma tentativa de imitar a volta de Cristo. Os demais textos falam de como 

realmente se dará o retorno do Salvador, para que as pessoas possam distinguir 

a falsa aparição da verdadeira. Porém, Ellen White vai mais além, ao revelar 

que o próprio Satanás personificará o Cristo. Veja o que “O Grande Conflito”, 

edição condensada, página 353 tem a dizer sobre isso: “Como ato culminante 

do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. (...) 

Satanás se manifestará como um ser majestoso, de brilho deslumbrante, 

assemelhando-se à própria descrição do Filho de Deus em Apocalipse 

(Apocalipse 1:13 a 15). 

A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já 

tenham contemplado. Ressoa a exclamação de triunfo: „Cristo veio!‟ O povo 

se prostra em adoração diante dele. Ergue ele as mãos e os abençoa. Sua voz 

é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom compassivo apresenta ele 

algumas das mesmas verdades celestiais que o Salvador proferira. Cura as 

moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter 

mudado o sábado para o domingo. Declara que os que persistem em 

santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome.” 

Quanto a este assunto, você precisa ter em mente algumas coisas importantes: 

1. Quando Jesus voltar, todo olho o verá, ao mesmo tempo. Quando 

Satanás voltar, isso não ocorrerá, pois ele não tem o poder da 

onipresença. 

2. Jesus voltará em poder e glória muito superiores à imitação de 

Satanás. 

3. Cristo não tocará seus pés no chão, nem efetuará milagres. Satanás 

pisará nesta terra e fará muitos falsos sinais. 

Obviamente que não nos foram dadas informações pormenorizadas sobre 

como Satanás desempenhará seu engano, porém, a Bíblia fala que ele será tão 

bem arquitetado, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Por isso, 

podemos imaginar que Satanás protagonizará uma cena - dentro das limitações 

do inimigo de Deus - o mais parecida possível com o advento original. Porém, 

o engano recairá apenas sobre os ímpios, já que os diligentes estudiosos da 

bíblia saberão identificar os erros contidos na imperfeita imitação satânica. 
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Dentro do presídio Bom Pastor, havia uma sala grande, 

completamente fechada, sem janelas e sem iluminação. Na porta, 

apenas uma pequena abertura por onde se podia avistar o que acontecia 

no interior do recinto. Lá dentro, uma mulher suja e ferida estava 

deitada, com o olhar perdido. Dois homens se aproximaram e 

observaram pela pequena escotilha. 

-“Não importa o que seja feito. Ela simplesmente não 

cede. Se continuarmos, podemos mata-la e ela não nos será mais útil.” 

De dentro da sala, Cléia mantinha o semblante no nada. 

Como se seu corpo estivesse ali, mas seu espírito estivesse longe. Já 

tinha passado por todo tipo de sofrimento naquele lugar, mas não tinha 

medo da dor física. Sua angústia se materializava na horrenda 

possibilidade de não estar salva. De estar passando por todo aquele 

sofrimento e no dia em que Cristo voltasse, ela fosse negligenciada por 

Ele. Todos os seus pecados lhe vinham à mente agora e a paz de 

espírito que ela tanto almejava era simplesmente inexistente. Do lado 

de fora, o segundo homem perguntou ao primeiro: 

-“Você disse que ela tem uma filha, certo? Onde ela 

está?” 

-“Está num centro de recuperação de menores infratores, 

em Jaboatão dos Guararapes.” 

-“Transfiram ela para cá, e vamos fazer com que ela fale. 

O mestre tem lutado por todo mundo para restaurar esta terra, mas nós 

sabemos que ela nunca será restaurada enquanto estes demônios não 

forem dizimados. E isso inclui adolescentes e jovens.” 

Depois de sua chegada, o falso Cristo fez uma cruzada 

com os principais líderes mundiais, pedindo a erradicação dos 

guardadores do sábado. Segundo sua teoria, o bem não proliferaria 

enquanto estivesse misturado com o mal, e o mal era representado por 

todos aqueles que se opunham à união das igrejas com o Estado.  

Enquanto Satanás se reunia com a Organização das 

Nações Unidas, outros demônios, também disfarçados de Jesus, 

percorriam o mundo operando falsas curas aparentemente milagrosas e 

forjando ressurreições fraudulentas. A mídia proclamava a glória do 

falso “rei dos reis”, acreditando na sua pretensa onipotência. 

Cerca de dois meses depois da chegada de Satanás e seus 

anjos, na forma de anjos de luz, o inimigo do povo de Deus instigou 

seus demônios a fazerem uma frente de visita aos líderes mundiais para 

convencê-los de que a única forma de melhorar o mundo seria 

retirando a proteção do governo aos adoradores do sábado, para que 

eles pudessem ser mortos por qualquer cidadão comum. Os reis e 
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presidentes da terra não foram rápidos em atender o conselho daquele 

que havia descido nas nuvens. Desde que chegara, Satanás estava 

fazendo uma verdadeira revolução na terra, porém, ainda levaria algum 

tempo até que alcançasse seu anseio final. 

Finalmente, em setembro de 2008 começaram os debates 

para a decretação de uma ordem para que todo aquele que se opusesse 

ao Estatuto das Nações fosse morto sumariamente, sem julgamento, 

pelas autoridades policiais. A notícia chegou às dependências do centro 

de recuperação de menores, para terror de Nathália e Filipe. Agora eles 

sabiam que era uma questão de tempo até que fossem executados.
19

 

Na chácara, era uma manhã de terça-feira, quando 

Gabriela acordou para orar com sua mãe. Na cozinha, Denisson e 

Matheus Gondim limpavam algumas poucas frutas colhidas do pomar. 

Gabi entrou na cozinha e disse que era necessário lavar os frutos, para 

que eles fossem realmente limpos. Pegou o abacate e colocou na pia, 

abrindo a torneira para deixar a água escorrer. Enquanto isso, ela 

conversava com os meninos sobre os últimos acontecimentos. Lá fora, 

os pais discutiam a possibilidade de se retirarem o mais breve possível 

daquele local. Depois que o decreto de morte começou a ser discutido, 

eles sabiam que não demoraria muito até que todos viessem procurar a 

chácara e descobrir que ali habitava um grupo separatista escondido. A 

reunião foi interrompida por um grito que veio da cozinha. Alguns 

correram para ver o que era. As mãos de gabi estavam cobertas de 

sangue. Clere gritou:  

-“Onde você se cortou? Como foi isso? Como foi isso?” 

Gabi apontou para a torneira. Ela derramava uma água 

vermelha e caudalosa com um odor mal-cheiroso. Clere correu para 

fechar a torneira e foi limpar as mãos da filha. Denise Faria estava 

pálida quando diagnosticou o problema: 

-“É a primeira praga. O mar se tornou como sangue. A 

água destes encanamentos pode ter sido afetada.” 

                                                 
19

 O Espírito de profecia fala que haverá um momento, perto do desfecho do 

grande conflito, em que será decretada a pena de morte para os cristãos 

verdadeiros, e será escolhido um período pelo qual eles deverão ser mortos. 

Sabemos que esta não será uma decisão tomada da noite para o dia. Ellen 

White fala que Satanás enviará seus anjos a visitarem os congressos e as 

autoridades governamentais incitando o ódio destes e da população contra os 

guardadores do sábado. Esta profecia será melhor estudada no último capítulo 

de nossa série. 
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-“Mas não pode ser” – interrompeu Juninho – “Deus 

prometeu que os verdadeiros seguidores de cristo não seriam atingidos 

pelas pragas”. 

Denise olhou para ele como se fosse óbvio o que estava 

acontecendo. Alguém no grupo não estava salvo. Alguém no grupo não 

era um cristão verdadeiro. Mas quem? Poderia ser qualquer um, 

inclusive mais de um. A confusão se instalou naquela pequena casa, 

enquanto alguns pais discutiam protegendo seus filhos. As maiores 

suspeitas recaíam sobre Denisson, Matheus Gondim e Gabi, que 

estavam na cozinha quando o fato aconteceu e o comportamento 

estranho que Denisson vinha apresentando não ajudava em nada a sua 

imagem no grupo. O fato de uma das pragas ter atingido a casa fez 

piorar ainda mais o clima de angústia que se alastrava na chácara. 

Como se não bastasse, não havia mais água potável e o abastecimento 

estocado estava terminando. Juninho fez uma reunião naquela noite 

para orarem a Deus e pedir que ele revelasse quem do grupo estaria 

fingindo ser cristão para que todos pudessem se ver livres da praga. 

Mas o tormento não era simples. Caso achassem o falso converso, o 

que fariam com ele, sabendo que ele era filho ou pai de alguém ali? 

Simplesmente o expulsariam da chácara? A reunião foi interrompida 

por Eg, que saíra do quarto onde a mãe estava, preocupada. 

-“Mainha piorou. Ela não vai durar muito sem os 

remédios.” 

A notícia veio tumultuar ainda mais o debate. Os pais 

discutiram a situação. A única maneira de conseguir os medicamentos 

era enviar algum dos adolescentes à cidade. Eles eram menores de 

idade e naquele lugar era natural que muitos menores não tivessem 

seus documentos. Assim, algum deles poderia adquirir o material sem 

ser pego. Porém, mesmo esta estratégia ainda era muito arriscada. A 

adolescente mais diretamente envolvida com a situação, era Luiza, 

filha de Eg e neta de Rute. Porém, ela era uma das mais novas 

integrantes do grupo e os pais concordaram que ela não saberia lidar 

com esta situação. Depois de muitas opiniões dadas, Juninho perguntou 

ao filho Matheus, se ele se prontificaria a ir até a cidade. Matheus 

sentiu um aperto no coração, mas disse que sim. A idéia foi discutida e 

ficou acordado que Juninho e Roger iriam acompanha-lo na van até 

onde fosse possível. Roger e Eg agradeceram várias vezes a Matheus 

pela sua coragem. 

Juninho, Matheus e Roger saíram por volta de sete horas 

da manhã, esperando encontrar a cidade ainda calma, nas primeiras 

horas do dia. No entanto, encontraram o lugar em grande movimento. 
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O problema da água tinha atingido o encanamento das casas e deixado 

os moradores consternados. Muitas pessoas simplesmente não tinham 

água potável para beber.  

Juninho parou a van na entrada da cidade e aconselhou 

Matheus a ir andando. Se chegassem juntos ao centro de Belo Jardim, 

certamente levantariam suspeitas sobre o porquê de dois adultos terem 

mandado um adolescente sem documentos comprar remédios, enquanto 

ficavam apenas sentados, esperando. Roger fez uma oração pela missão 

de Matheus e, em seguida, Juninho despediu o filho e passou a 

acompanhá-lo de longe. Ao chegarem à farmácia mais próxima, 

Juninho e Roger ficaram esperando a uns trezentos metros de distância, 

enquanto Matheus entrava no local. 

Na farmácia, ele pediu algumas insulinas e remédios 

para diabetes e levou tudo até o caixa. 

-“Documentos por favor.” 

-“Eu não tenho moço, ainda não pude ir em Caruaru 

tirar.” 

-“Então infelizmente não podemos vender, amiguinho. 

Temos que registrar para onde os produtos estão indo, para que o 

governo tenha uma idéia de como estão sendo usados.” 

-“Moço, é que eu tenho uma pessoa doente em casa, com 

diabete, e ela não tem como vir aqui comprar isso. Tá de cama.” 

O funcionário olhou para Matheus compadecido da 

situação dele, porém, receoso de abrir uma exceção: 

-“Só se você pedir a esta senhora que compre registrado 

no documento dela.” 

Mateus olhou para uma senhora de aparência terna ao 

seu lado. Esforçou-se por fazer uma expressão de quem precisava 

desesperadamente de seu favor. A senhora cedeu. 

-“Mas trate de providenciar isso logo, meu filho” – 

recomendou ela – “você não vai ter sempre gente como eu disposta a 

ajudar.” 

Na saída da farmácia, Matheus foi abordado pela senhora 

novamente. 

-“Aqueles homens que estavam com você...” 

-“Quem?”, indagou Matheus. 

A mulher apontou para Juninho e Roger, que estavam 

dentro da van. 

-“Aqueles ali. Eu vi você descer da van deles na entrada 

da cidade. Eles não tem nenhum documento?” 
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Mateus sentiu um frio percorrer sua espinha, mas antes 

que a anciã pudesse emendar mais uma pergunta, ele respondeu: 

-“Não sei. Eu só peguei carona com eles.” 

-“E o que eles estão fazendo parado ali, te esperando?” 

-“Não sei. Eu só peguei carona com eles na vinda. Eles 

devem estar parados ali por causa de outra coisa. Alguma coisa deles. 

Tô indo, obrigado de novo.” 

Matheus despediu-se antes que o interrogatório 

continuasse. Ele passou direto sem falar com Roger ou com Juninho. 

Eles ligaram o carro e seguiram na frente, até a entrada da cidade, onde 

estariam esperando por Matheus. A senhora foi falar com alguns 

policiais. Vira a cena e estava desconfiada, porém, Juninho havia saído 

do local antes que os oficiais tivessem tempo de abordá-lo. Ele e Roger 

estavam visivelmente com medo. Alguma coisa não saíra certa naquele 

meio tempo. Depois de cerca de dez minutos, avistaram o garoto vindo 

em direção à van, distante dela, ainda, cerca de quinhentos metros. 

Juninho e Roger respiraram aliviados. Porém, o alívio durou pouco. 

Logo uma viatura da polícia local alcançou Matheus e parou onde ele 

estava. Um dos policiais perguntou a ele: 

-“Tá indo pra onde, moleque, quer uma carona?” 

Mateus tentou se concentrar para responder da forma 

correta: 

-“Eu moro logo aqui na saída da cidade, tenho outras 

coisas pra fazer. Obrigado.” 

Juninho e Roger tremeram ao ver que os policiais 

haviam abordado Matheus. Juninho queria ir até eles, mas Roger não 

deixou. 

-“Vai ser pior” – disse ele – “Deus vai resolver. Vamo 

sair daqui que a gente tá dando bandeira”. 

Roger e Juninho se distanciaram do veículo e entraram 

num beco próximo, onde podiam observar o que acontecia com 

Matheus. Ele passou direto pela van e prosseguiu o caminho sozinho, a 

pé. A viatura seguia Matheus de longe. O garoto não sabia o que fazer. 

Ficava olhando para os lados, para ver se avistava o pai, mas nenhum 

sinal. Quando olhava pra trás, de vez em quando, via que os policiais 

estavam sempre o acompanhando à distância. Matheus orou e 

prosseguiu seu caminho. Juninho e Roger voltaram para a Van e 

tentaram alcançar Matheus, porém, retrocederam ao observar que os 

policiais vigiavam, da viatura, todos os paços do adolescente. 

O tempo começou a passar. Depois de meia hora, Roger 

chegou à conclusão de que a viatura não deixaria de acompanhar 
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Matheus até que os policiais tivessem certeza de que ele não entraria 

novamente na Van que o levara até a cidade. 

-“Juninho” – disse Roger – “você vai ter que seguir 

sozinho. Passe pela viatura e por Matheus e siga rápido pra casa. Me 

deixe aqui que eu o acompanho de longe até que a viatura vá embora e 

depois eu o levo pra casa.” 

-“Como? Andando?” 

-“Tem que ser. Se você ficar aqui é capaz de fazer 

alguma besteira. Confie em mim, eu não vou abandonar seu filho.” 

Juninho não conseguia raciocinar direito o que fazer 

naquela situação e terminou por aceitar a sugestão de Roger. Depois 

que o amigo desceu do vículo, ele acelerou a van e passou rapidamente 

pela viatura da polícia, e, mais a frente pelo seu filho. As suspeitas de 

Roger pareciam ter se confirmado. Tão logo a van passou por Matheus, 

a viatura mudou sua rota e retornou à cidade. Roger saiu de dentro da 

mata, nos arredores da pista e alcançou Matheus. Os dois teriam agora 

uma longa caminhada, a pé, até a chácara. 

Depois de quase quatro horas andando, eles finalmente 

chegaram à casa, trazendo os medicamentos de Rute. A van de Juninho 

já estava lá estacionada e o pai recebeu o filho com um abraço aliviado. 

O que eles não sabiam era que Matheus e Roger haviam 

sido seguidos por um dos policiais da viatura, que ficara na pista, e vira 

Roger correndo para encontrar o garoto com os remédios. Aquele 

oficial tinha, agora, todas as desconfianças do mundo, pois estava 

vendo todas aquelas pessoas ali reunidas em volta de Matheus e a van 

do homem que supostamente havia dado apenas carona para ele, parada 

na casa. 

O oficial apertou o botão do comunicador e chamou o 

colega do outro lado da linha: 

-“São separatistas. Temos que vir aqui hoje à noite.” 

Em seguida, se retirou do local sem ser percebido. 

Durante o restante do dia, os acampantes da chácara 

escutaram, pelo rádio, notícias de perseguições e prisões de amigos 

seus. Os pais voltaram a discutir quando deveriam sair dali para lugares 

mais longínquos e inabitados. A idéia mais aceita era que deixassem a 

chácara no fim de semana, quando havia menos policiamento nas 

rodovias. 

A noite caiu sem nenhuma novidade na rotina daqueles 

cristãos. Depois do culto da noite, o grupo foi comer a porção que 

havia para aquele jantar. Logo depois, cada um foi dar conta de seus 

afazeres. Na cozinha, algumas mães guardavam os pratos e talheres 
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usados na refeição. Alguns adolescentes oravam com os pais em seus 

quartos, outros assistiam atentamente as notícias na televisão. 

Por volta de vinte e uma horas, cinco policiais chegaram 

à chácara. Duas viaturas os haviam levado até um ponto em que 

tiveram que seguir a pé para não serem percebidos. Os policiais 

andavam furtivamente e pararam atrás de algumas árvores para discutir 

o que fariam: 

-“Não podemos efetuar prisões sem saber se eles são 

mesmo separatistas. Você sabe que muita gente nesta região não tem 

documentos de identificação.” 

-“E o que é que a gente veio fazer aqui, então?” 

A conversa foi interrompida quando um deles avistou a 

porta da casa ser aberta. Jade, Rebeca e Jefferson saíram da casa e se 

sentaram numa pedra, a cerca de cinqüenta metros da residência, para 

olhar o céu. 

Os oficiais se entreolharam: 

-“Vamos levar aqueles três. Eles virão atrás. Teremos 

tempo de pesquisar quem são.” 

Os cinco se aproximaram do trio, por trás dos 

adolescentes e taparam as suas bocas com as mãos, para evitar gritos. 

Colocaram armas nos pescoços deles e começaram a leva-los embora 

para as viaturas escondidas.  

Matheus Gondim saiu da cozinha, depois de ajudar a 

mãe a passar pano na mesa, e foi à procura de Jade. Conquanto não a 

achasse, foi até a janela e olhou para ver se ela estava do lado de fora 

da casa. Porém, a cena que viu foi três de seus amigos sendo arrastados 

por alguns policiais até sumirem na escuridão. 

No momento em que percebeu o que estava acontecendo, 

ele se afastou, num arroubo, da janela, a ponto de esbarrar numa 

cadeira e derrubar alguns pratos que estavam em cima da mesa do 

centro. Tropeçou e caiu. Levantou-se depressa e correu para apagar as 

luzes. Algumas pessoas vieram para a sala para ver o que estava 

acontecendo. Matheus repetia assustado: 

-“Pai, pai, levaram Jefferson e as meninas. Faz alguma 

coisa. Eles vão pegar a gente.” 

Juninho e Roger correram até a janela e viram alguns 

vultos  se movimentando. 

-“Todos para o quarto do meio, agora!!!”, ordenou 

Roger, nitidamente nervoso. 
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Os pais começaram a levar seus filhos para o quarto que 

ficava no meio do corredor. Muitos começaram a chorar de medo, mas 

Roger pedia silêncio o tempo todo: 

-“Apaguem todas as luzes e fiquem em silêncio”. 

Winston voltou para a sala completamente transtornado. 

-“Cadê minha filha?” – clamava ele – “eu vou atrás da 

minha filha.” 

Roger puxou Winston pelo braço antes que ele abrisse a 

porta. 

-“Ela se foi, Winston, ela se foi. Eles ainda podem estar 

aí fora.” 

-“Não. Dá pra seguir eles com a van, me solta.” 

Juninho segurou pela outra mão de Winston, pois ele 

tentava se soltar a qualquer custo. Jasson também correu para ajudar a 

segurá-lo, mas Winston gritava: 

-“Não, ela não é filha de vocês. É minha. Eu não posso 

deixar ela ir. Ela não é filha de vocês.” 

Zizi chorava amparada pelas amigas Denise Faria e 

Lêda. Os homens terminaram levando Winston para um quarto 

separado para tentar acalma-lo. Roger pediu que as mães orassem com 

os adolescentes, e, principalmente, que fizessem o máximo de silêncio 

possível. O grupo estava na iminência de ver a casa da chácara 

invadida a qualquer momento - pelos mesmos policiais que levaram 

Jade, Rebeca e Jefferson, ou por outros que estivessem à espreita para 

atacá-los - por isso, precisavam orar. 

O grupo ficou dividido em dois quartos: um com 

Winston e os pais, e o outro com os adolescentes e as mães. A 

expectativa era grande. Qualquer barulho estranho vindo de fora da 

casa assustava os acampantes. Porém, o tempo corria sem que nada 

acontecesse. Pelo que parecia, aqueles policiais realmente tinham ido 

embora. 

Cerca de uma hora se passou sem que nada acontecesse. 

Winston estava começando a se acalmar, quando Roger abriu a porta 

do quarto onde estavam os adolescentes e disse: 

-“Arrumem-se o mais depressa possível. Somente uma 

mochila por pessoa. Coloquem comida, uma muda de roupa, remédios, 

uma lanterna e água. Rápido. A gente tem que sair daqui.” 

O medo tomou conta de todos na casa. Houve confusão e 

discussão sobre o que deveriam fazer. Chegaram ao consenso de que 

não havia muito a ser feito. Logo os policiais descobririam que os 

meninos pertenciam a um grupo de guardadores do sábado e viriam 



 78 

para buscar o resto do grupo. Qualquer investida no sentido de resgatar 

os meninos culminaria na prisão ou morte de todos. Precisavam sair 

dali imediatamente. Tinham certeza que, ao nascer do dia, outros 

policiais viriam ao seu encalço e a ordem seria de execução e não de 

prisão. 

Começaram a correr e fazer preparativos para saírem. Os 

pais orientaram seus filhos para levarem o mínimo de coisa necessário. 

Teriam que seguir uma jornada a pé. Roger tinha a localização de um 

grupo de cristãos escondidos relativamente próximo. As luzes da casa 

permaneceram apagadas. Tudo estava sendo feito com a ajuda de 

lanternas. O medo de que ainda houvesse alguma autoridade escondida, 

esperando o momento exato para invadir a casa, era constante. Assim, 

as horas se passaram e o dia finalmente deu seus primeiros sinais de 

luz. Por volta de quatro e meia da madrugada todos estavam prontos 

para sair, embora estivessem muito cansados por conta da noite 

passada em claro. 

Convencer Winston não havia sido fácil. Ele teimou em 

acusar os amigos de tratarem a prisão de sua filha com indiferença. 

Porém, mais tarde, conformou-se como o argumento de que a prisão de 

Rebeca e dos outros dois adolescentes estava além de qualquer 

providência que pudessem tomar, e que a volta de Cristo estava às 

portas. Ele tomaria conta de sua filha. 

Roger estava num dos quartos terminando de fechar sua 

mochila, quando Eg entrou. 

-“Roger”. 

Eg fez uma pausa, como que quisesse dar tempo a si 

mesma para decidir se era aquilo mesmo que ela queria falar. 

-“Eu não vou.” 

Roger olhou para a esposa como se não acreditasse no 

absurdo que ouvia, mas ela continuou: 

-“Mamãe não tem condições de sair daqui e enfrentar 

essa jornada. Teria que andar devagar demais. Vocês seriam pegos 

fácil, fácil. Eu não posso deixar ela sozinha com Cândido aqui.” 

-“Eg, você sabe que aqui é morte certa para sua mãe e 

Cândido, e se você ficar, para você também.” 

Eg se aproximou do marido e falou: 

-“Isso está no fim, Roger. Se minha mãe vai ter suas 

ultimas hora de vida hoje, eu quero estar com ela. Não haja como se 

Cristo fosse demorar a voltar. Isso está no fim. Não vamos ficar 

separados por muito tempo.” 
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-“Mas e se um de nós estiver perdido?” Roger concluiu a 

sentença como quem já estava perdendo as esperanças de um final 

feliz. 

-“Então não adianta que eu vá com você, pois não 

veremos a luz de Deus no seu dia glorioso.”, respondeu Eg. 

Roger abraçou a esposa e os dois permaneceram 

abraçados cerca de dois minutos. Depois, Eg pediu: 

-“Não diga nada a Luiza até o momento de vocês irem 

embora.” 

No despontar do sol. Todos estavam prontos na varanda 

se despedindo dos anfitriões. Enquanto isso, Roger e Juninho deram 

uma volta nos arredores da chácara para saber se estava tudo seguro 

para a partida do grupo.  

Na hora de saírem, Eg deu o abraço mais apertado que 

conseguiu em sua filha e Roger a segurou pela mão para irem embora. 

Em seguida, a ordem de marcha foi dada e o grupo começou a se 

distanciar da casa em direção à mata. 

Luiza viu que a mãe não estava caminhando com eles. 

Estava de pé ao lado de Rute e Cândido, ficando para trás. 

-“Mãe, vem, mãe...vem.”, gritava a menina. 

Roger segurou mais forte na mão da filha para que ela 

não tentasse se soltar. 

-“Mãe....vem, mãe....vem.....vem.” 

Eg chorava calada enquanto a filha se debatia nas mãos 

do pai para tentar buscar a mãe. Porém, lentamente o grupo se 

distanciava e avançava mais e mais mata adentro.  

Quando a pequena caravana finalmente sumiu por dentro 

da floresta tropical que circulava a chácara, Cândido deixou Eg e Rute 

na varanda e entrou. Cerca de dois minutos depois, ele retornou com 

alguns pedaços grossos de madeira e vários pregos grandes. 

-“Se eles estão vindo para cá” - disse ele – “precisamos 

proteger nossas provisões. Levem tudo que for de necessidade, 

principalmente nossa comida, para o quarto nos fundos.” 

Ele começou a fechar as janelas e portas com madeira 

forte, para impedir a entrada dos policiais. Os móveis pesados era 

usados para barrar as passagens. Cândido estava fortificando a casa o 

máximo que podia para proteger sua casa e sua família. Eg disse que 

aquilo não iria impedir ninguém. Cândido respondeu que eles deviam 

fazer sua parte. Deus faria a dele. “Os policiais poderiam até entrar, 

mas teriam muita dificuldade”, pensava Cândido. 
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O tempo passava. Os três estavam sempre atentos para a 

chegada de viaturas ou mesmo de uma tropa a pé. Cada barulho a mais 

era um susto. O relógio corria e o medo aumentava. Orações eram 

feitas, mas a incerteza do que estava por vir, e de quando viria, fazia 

com que a angústia de Eg, Rute e Cândido só aumentasse. 

Na hora do almoço, Eg estava sentada na varanda, 

olhando o horizonte, quando viu um vulto por trás de uma árvore 

próxima. Ela levantou-se num salto e se afastou de costas, esbarrando 

numa das pilastras da varanda. O que seria aquilo? Um policial? Um 

animal qualquer? Ela só sabia que havia algo escondido atrás da árvore. 

“Eles estão aqui!!!”, pensou consigo mesma. Mas a visão que veria a 

seguir era mais perturbadora do que simplesmente alguns policiais 

vindo ao seu encalço. Quando o vulto começou a sair de trás da árvore, 

Eg começou a tremer e a perder a força para fazer qualquer movimento 

mais brusco. Ali, de pé, andando a passos lentos em sua direção estava 

seu filho Lucas, ou algo parecido com ele, aparentemente vivo e em 

pessoa. Eg caiu sentada com as pernas fracas enquanto Lucas se 

aproximava. Ao ver que aquele ser vinha em sua direção, Eg teve 

coragem de perguntar. 

-“O que é você?” 

-“Mãe, tenha calma.” 

O tom de voz estava um pouco diferente, mas ainda 

assim Eg conseguiu reconhecer que era uma voz parecidíssima com a 

de seu filho. 

-“Muita coisa tem acontecido ultimamente” – disse 

aquele ser – “você não deve se surpreender comigo.” 

Eg não podia acreditar que seu filho houvesse 

ressuscitado, mas ele estava ali, na sua frente. 

O ser continuou seu discurso: 

-“Deus me devolveu a esta terra para ajudar você, mãe. 

Você tem sido enganada por muito tempo, precisa esquecer essa vida e 

viver em novidade de vida. Jesus já voltou, mãe, e você precisa aceitar 

as mudanças.”
20

 

                                                 
20

 A cena que estamos imaginando neste parágrafo não é fácil de digerir. É 

bem verdade que não há indícios bíblicos de que Deus fará ressurreições 

esparsas no período da angústia de Jacó, também é verdade que Satanás não 

possui o poder para fazer alguém ressuscitar dos mortos. Porém, não podemos 

esquecer que estamos lidando com o mestre dos enganos. A bíblia fala que os 

falsos Cristos operariam milagres sobrenaturais estrondosos que, se possível, 

enganariam até mesmo os escolhidos. Não é difícil crer, neste contexto, que o 

Diabo pode tentar forjar uma falsa ressurreição para tentar enganar alguém, 
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Eg estava ali parada, maravilhada com a cena que se 

desenrolava diante de seus olhos. 

-“Me toque e veja que eu sou real, mãe.”, pediu o ser. 

Eg começou a estender a mão para alcançar aquele que 

ela estava começando a crer ser seu filho. Lucas também estendeu a 

mão e começou a se aproximar de Eg. Neste momento, Rute saiu 

eufórica pela varanda e gritou: 

-“Eg, entra agora. Sai daí, você sabe o que é isso, não é 

seu filho. Entra agora, Eg.” 

-“Vó, não faz isso, vó.”, pedia o ser. 

Eg olhou para Lucas, levantou-se num salto e correu em 

direção à mãe a tempo de ambas fecharem a porta.” 

-“O inimigo está tentando nos enganar.”, constatou Rute. 

Cândido correu e fechou as outras portas da casa 

rapidamente. Eg tremia e estava sem fôlego. Ela olhou pelas poucas 

janelas ainda abertas e viu que Lucas estava circulando a casa e 

chamando a mãe para conversarem. Cândido chamou as duas para 

orarem pela proteção de Deus. Lucas continuou a rodear a casa, 

procurando por alguma porta aberta. Eg podia escutar os passos no 

assoalho de madeira. Ouvia aquele ser chamando seu nome. Ao final 

da oração Eg disse: 

-“Não pode ser, é muito real.” 

-“Cândido, abra a porta.”,  pediu Rute. 

-“O que?” 

Cândido não podia acreditar no que a esposa estava 

dizendo. 

-“Deus protege esta casa. Se isso não for de Deus, não 

vai conseguir entrar. Abra a porta.” 

Cândido levantou-se e abriu a porta da frente. Lucas 

estava em pé na varanda. Ele começou a andar lentamente em direção a 

porta aberta. Eg e Rute tremiam abraçadas, até que aquele ser parou a 

                                                                                                           
porém, não nos é dado detalhes profundos sobre o que o inimigo de Deus fará 

nesta época. A cena acima fica a cargo apenas de nossa imaginação. Vamos 

ver o que Ellen White descreve, mais uma vez no “O Grande Conflito”, edição 

condensada, página 353: “Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se 

manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios. Espíritos 

diabólicos sairão aos “reis da Terra”, e a todo o mundo, insistindo que todos 

se unam a Satanás em sua ultima batalha contra o governo do Céu. Levantar-

se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo. Efetuarão milagres de cura, 

afirmando ter recebido do Céu revelações que contradizem o testemunho das 

escrituras.” 
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cerca de dois metros da porta. Em seguida, distanciou-se novamente, 

deu algumas voltas pela casa, intentou entrar, mas não se aproximou 

menos de dois metros da porta. Depois de cerca de vinte minutos de 

tentativas frustradas, ele deu a volta e desapareceu na vegetação. Eg 

abraçou a mãe chorando, dizendo que não aguentava mais. Mas a mãe 

lhe pediu forças. A provação maior ainda estava por vir. 

Era perto de quatro horas da tarde quando os três últimos 

habitantes da casa na chácara avistaram as viaturas policiais se 

aproximando do local. Eram seis carros ao todo, todos cheios com 

homens fortemente armados. Cândido correu e selou com tábuas a 

porta da frente. Em seguida, os três correram para o quarto dos fundos. 

Cada porta trancada era rapidamente selada com madeira e pregos. Os 

três sentaram-se no chão, juntos, para aguardar o desenrolar dos 

próximos minutos.  

Primeiro, perceberam que o motor dos carros havia 

parado, sinal de que as viaturas já haviam chegado à frente da casa. 

Depois, ouviram os passos rápidos e as vozes dos policiais ordenando 

que abrissem as portas, porém, não houve resposta. Cândido abraçava 

Rute e Eg enquanto eles esperavam pela invasão. Nova ordem foi dada 

e novo silêncio se seguiu. Em conseguinte, os três perceberam que a 

porta estava sendo arrombada. Pouco tempo e alguns tiros depois, 

ouviram os primeiros passos dentro da casa. 

-“Revirem tudo” – ordenou um dos policiais – “eles têm 

que estar em algum lugar.”  

Os policiais caminhavam pela casa, bravos, derrubando, 

atirando e quebrando tudo o que viam. Eg e Rute escutavam os tiros, as 

vozes e o som dos objetos caindo, com muito medo. Cândido começou 

a orar. No meio da oração eles sentiram que os policiais haviam 

chegado até a porta do quartinho onde os três estavam escondidos e já 

haviam começado a tentar arrombar a porta. As orações se 

intensificaram. Todos sabiam que não demoraria muito para que os 

policiais conseguissem entrar no recinto e, quando entrassem, 

provavelmente matariam a todos. As tentativas de arrombamento 

estavam cada vez mais violentas. 

-“Eles estão aqui, eles estão aqui”, gritavam os guardas. 

Eles batiam na porta, chutavam e esmurravam, mas não 

conseguiam abri-la. Cansados, começaram a atirar nela. Cândido 

começou a contar o tempo até que eles fossem pegos pelas autoridades 

enfurecidas. Porém, dez minutos se passaram e os policiais não 

conseguiram entrar no quarto. Houve um minuto de silêncio e eles 

puderam escutar o diálogo travado do lado de fora do quarto. 
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-“Essas paredes são de madeira, a gente vai entrar aqui 

de qualquer jeito, e vai ser no tiro. Vai todo mundo morrer antes que a 

gente entre.” 

Todos os policiais ativaram seus gatilhos e, ao comando 

do delegado, começaram a atirar contra a porta e as paredes do quarto. 

Tiros eram dados por todos os lados, pedaços de madeira voavam e a 

proteção da porta começou a ceder. As madeiras que a seguravam 

caíram, mas não importava o quanto os policiais forçassem a entrada, 

eles não conseguiam abri-la o suficiente para dar passagem a uma 

pessoa. O tempo se passava e o barulho de tiros era intenso, mas 

ninguém penetrava o quartinho onde os três se encontravam. Quando 

abria os olhos, Eg podia ver as marcas das balas pelas paredes e pelo 

chão. Foi neste momento que a visão de Rute se abriu e ela pode ver o 

que impermeabilizava o local onde se escondiam. Ela viu um brilho 

intenso, e, quando seus olhos se acostumaram à claridade, ela pode 

contemplar cerca de quinze anjos que circulavam as paredes do quarto, 

por dentro, impedindo a passagem dos policiais e detendo as balas que 

ultrapassavam a madeira. Deus permitiu apenas a Rute o contemplar 

aquela cena tremenda. Ela ficou paralisada, maravilhada com o que via. 

Depois de quase uma hora de tentativas, o ambiente 

começou a ficar silencioso. Cândido percebeu que os passos dos 

policiais foram se distanciando. Depois, ouviu os motores dos carros 

sendo ligados e as viaturas se afastarem da casa. Silêncio.  

Cerca de meia hora depois do silêncio, Rute teve 

coragem de se levantar e caminhar até a porta. Apoiou-se no ombro do 

marido e ficou de pé. Seus passos eram lentos, por conta de sua saúde 

debilitada. Ao chegar à porta, ela segurou a maçaneta vagarosamente e 

teve o cuidado de acariciar a parede de madeira do quarto, como que 

para sentir se os anjos que os haviam protegido ainda estariam ali. Em 

seguida, sozinha, abriu a porta e observou a casa completamente 

destruída, com suas paredes todas cheias de marcas de tiro e com a 

mobília completamente despedaçada. Ela caminhou pelo corredor até a 

sala e abriu cuidadosamente a porta que dava para a varanda. Em 

seguida, olhou para o céu, a tempo de ser maravilhada com o sinal da 

providência Divina: pode observar os anjos que os haviam protegido, 

voando ao longe, no horizonte, se distanciando para socorrer outros 

cristãos. 

Cândido e Eg se aproximaram e Rute disse: 

-“Deus me deu a oportunidade de ser abençoada com a 

visão mais extraordinária que o mundo já presenciou, no fim da minha 

vida.” 
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O que Rute não imaginava era que aquele não era o fim 

de sua vida e que as visões que se seguiriam superariam em muito 

àquela do vôo dos anjos. Aquele pequeno exército de soldados 

celestiais voou até sumir da vista de Rute. Mais adiante, passou por um 

grupo de adolescentes e pais que caminhava sob o sol pernambucano, 

pela floresta de Belo Jardim e seguiu seu rumo.
21

 

Com o cair da noite, o grupo de cristãos fugitivos parou 

exausto para descansar. 

-“Vamos dormir por um tempo, daqui a 6 horas 

seguiremos viagem.”, determinou Roger. 

Já era cerca de dez horas da noite. O grupo escolheu Igor 

e Denisson para ficarem de guarda. Já que eles haviam brigado por 

conta da bíblia escondida, talvez aquela fosse uma boa oportunidade 

para que conversassem e se entendessem. Pelo menos foi nisso o que 

pensaram os pais. Mas Denisson simplesmente não falava nada. Ficou 

sentado, afastado de Igor, parado, observando os arredores, até que caiu 

no sono. Acordou por volta de uma hora da madrugada, assustado. 

Olhou em volta, procurou nos arredores e seus temores se 

confirmaram. Ele terminou por acordar Roger para anunciar que o pior 

acontecera: Igor sumira. Não estava em lugar nenhum. Simplesmente 

sumira. Ele e Roger começaram a procurar pelo jovem, mas não 

importava o quanto chamassem ou procurassem, não havia sinal dele. 

No centro, Filipe foi acordado por um policial que tocou 

seu ombro. Assustado, ele afastou-se para perto da parede do seu 

quarto, mas o policial deu a ordem:  

-“Venha comigo”, e o puxou pelo braço. 

Filipe estava em pânico, ele cria que agora era o seu fim, 

já que a sentença de morte aos sabatistas tinha sido decretada. Mas o 

                                                 
21

 Salmo 34:7: “O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os 

livra.” 

“O Grande Conflito”, edição condensada, página 356: “Anjos estão 

estacionados ao redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de 

Cristo. Eles testemunharam sua angústia e ouviram suas orações. Esperam a 

palavra de ordem do seu Comandante para os arrancar do perigo.” 

“Primeiros Escritos”, Ellen White (citado em “Preciosidades, Uma Suma 

Teológica), página 268: “Haverá tentativas para matar os servos de Deus, 

„mas anjos sob a forma de homens de guerra‟ lutarão por eles.” 

Norman R. Gulley, na Lição da Escola Sabatina – professor – 3º trimestre de 

1996: “Durante as ultimas horas deste planeta pecaminoso, iremos vê-los (os 

anjos) ministrando em nosso favor e unindo suas vozes com as nossas na 

oposição aos instrumentos satânicos.” 
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policial o conduziu pelos corredores - estranhamente vazios - do 

centro, passando pelas portas abertas até chegar ao lado de fora do 

local, onde Nathália e sua mãe o aguardavam.
22
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 “O Grande Conflito”, edição condensada, página 357: “Em todos os tempos 

os seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios humanos. Têm 

aceitado a hospitalidade dos lares humanos, agido como guias aos viajantes 

surpreendidos pela noite, aberto as portas das prisões e libertado os servos do 

Senhor.”  
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IV. 

O Último 

Dia 
 

Filipe parou em frente à porta de entrada do centro e 

visualizou sua mãe e sua amiga. Ficou parado sem saber o que seria 

mais prudente fazer. Apenas quando o policial acenou positivamente 

com a cabeça foi que Filipe correu e abraçou sua mãe com toda a força 

que ainda possuía. Denise beijava o filho quantas vezes lhe era 

possível. Parecia que havia esperado uma eternidade por aquele 

momento. Porém, o policial interrompeu os afagos. 

-“Não temos muito tempo. Este prédio será destruído em 

breve. Vocês foram libertos por causa de uma justa. Mas ela deverá 

esperar. Ainda não é chagada a sua hora.”  

Nathália não tinha certeza, mas acreditava que aquele 

homem estava se referindo à sua mãe. A simples possibilidade de 

escutar da boca daquele ser que sua mãe era uma justa, enchia o seu 

coração de esperança. Se seu pensamento estivesse correto, onde quer 

que Cléia estivesse, estaria com a mente voltada para Deus.  

–“Sigam pela costa” - disse o anjo – “Quando já tiverem 

se afastado o suficiente da cidade, desviem pelo caminho que leva para 

dentro da mata. Não permaneçam muitos dias na orla. Cuidem por se 

afastar dela assim que possível. Eu preciso ir. Que o Deus de Abraão 

esteja com vocês.”  

Filipe sentiu um frio na barriga ao ouvir aquela frase. 

Não tinha parado para pensar como estava próximo de conhecer 

Abraão, Moisés e todos os heróis da bíblia. Os três observaram 

enquanto aquele homem voltava para dentro do centro e trancava a 

porta. Em seguida, dirigiram-se imediatamente em direção à orla. 

Na mata dos arredores de Belo Jardim, a situação era de 

medo e revolta. Já havia passado quase uma hora desde o 

desaparecimento de Igor. Dois grupos de busca já haviam feito um 

reconhecimento pelas áreas próximas e ninguém achava o rapaz. Os 
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adolescentes oravam pelo amigo e todos reprovavam Denisson por ter 

dormido. Isso provava mais ainda que ele não estava interessado no 

bem estar do grupo. Num canto separado, Juninho ralhava com 

Denisson. Talvez ele não estivesse preparado para aquele dia. Talvez 

ele estivesse tentando se enganar. Sentado, ele parecia não prestar 

atenção em nada do que lhe era dito. Apenas observava os adultos 

conversando, quase desistindo de procurar por Igor. 

Foi então que algumas lembranças terríveis começaram a 

lhe assaltar a mente. Alguns fatos lhe voltaram ao pensamento. Ele 

começou a ligar os acontecimentos e o mistério daquela noite começou 

a ser revelado na mente do adolescente. Denisson olhou um pouco mais 

adiante, para o chão, e viu a bula de um remédio jogada. Correu para 

pega-la e a iluminou com sua lanterna. Leu cuidadosamente o nome e 

as indicações contidas ali. Depois iluminou o caminho por onde todos 

haviam chegado ao local de descanso. Andou cerca de cem metros e 

depois voltou. Os outros olhavam aquilo como se Denisson estivesse 

prestes a surtar. 

Ele não ligou. Dirigiu a palavra ao grupo e perguntou: 

-“Alguém aqui toma Neozine?” 

Ninguém respondeu afirmativamente. 

Denisson vasculhou o local a procura de alguma coisa 

sob o olhar surpreso de todos. Conseguiu encontrar o cantil que Igor 

tinha deixado. Abriu o recipiente e jogou a água no chão. Era a mesma 

água podre de coloração vermelha que havia saído da pia na casa da 

chácara. Juninho olhou assustado enquanto Denisson começou suas 

explicações. 

- “Ele nos enganou! Igor! Ele não desapareceu, ele fugiu. 

Foi embora porque quis.” 

As pessoas o olhavam ainda descrentes, mas 

visivelmente assustadas com as acusações feitas por Denisson. E ele 

continuou: 

-“Ele pediu o meu cantil ontem a noite. Disse que o dele 

tinha esvaziado. Tava vazio coisa nenhuma. Tava cheio era da praga do 

sangue. Eu encontrei isso aqui” – Denisson mostrou a bula do remédio 

aberta – “É um remédio pra dormir. Ele deve ter posto no meu cantil 

depois de beber, por isso eu dormi.” 

Juninho e Jasson estavam como que sem fôlego. O álibi 

de Denisson começava a fazer sentido para eles. Ele pegou sua lanterna 

e iluminou o caminho por onde o grupo havia chegado. 

-“Olhem as nossas pegadas. Agora observem que há 

algumas poucas pegadas no sentido contrário. Não são as minhas. Eu 
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fiz questão de andar por outro caminho afastado quando fui checar o 

lugar. São as dele. Alguém notou falta de seus cantis?” 

Gabi levantou a mão: 

-“Estava do meu lado quando dormi e não está mais em 

lugar nenhum.” 

- A minha bíblia, onde tá?” Perguntou Denisson. 

Foi nessa hora que Juninho colocou a mão na cabeça ao 

responder à pergunta feita pelo rapaz: 

-“Com ele. Tá com Igor.” 

Denisson não podia acreditar: 

– “Ótimo, se nos acharem, ele tem como nos incriminar.” 

-“Mas como?” – Juninho quis remediar a situação – 

“Aquela bíblia pode ter vindo de qualquer lugar.” 

-“É, só que ela tem o meu nome. Droga, porque eu não 

tive mais cuidado com aquela bíblia.” 

Denisson sabia desde o começo. Observador como era, 

havia prestado atenção a diversos detalhes que passaram 

desapercebidos aos demais: Igor nunca tinha levado o cristianismo 

verdadeiramente a sério. Ele levava um tipo sentimental de vida cristã. 

Ia à igreja e participava das programações, mas a sua comunhão com 

Deus nunca tinha sido prioridade em sua vida. Achava desnecessária a 

guarda do sábado de forma tão séria como faziam seus colegas. Não 

tomava parte na importância dos mandamentos para o povo de Deus. 

Repetia sempre que o que importava era o amor de Deus e que a Lei 

era só um conjunto de conselhos. Ele nunca tomou cuidado com as 

entradas da sua alma, permitindo entrar no seu coração todo tipo de 

entretenimento estranho à vontade de Deus e desde a fuga de Belo 

Jardim tinha dado sinais de seu posicionamento quanto à doutrina 

religiosa dos cristãos.
23

 

                                                 
23

 A Palavra de Deus nos esclarece sobre as características da 

igreja de Cristo e de sua missão nesta terra. Assim, podemos identificar 

aqueles que falsamente professam seguir a Deus pela ausência dessas 

características. Vejamos: 

Apocalipse 12:1: “E viu-se um grande sinal no céu: uma 

mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze 

estrelas sobre a sua cabeça.” 

Sabemos que “mulher”, em profecia, quer dizer “igreja”. Esta 

igreja, no trecho de Apocalipse, está vestida de sol. A bíblia descreve várias 

vezes o Sol como sendo um símbolo de Deus e de seu povo. Salmos 104:2 

afirma que a luz é a veste de Deus. Malaquias 4:2 diz que Jesus é o sol da 

justiça e Lucas 16:8 chama o povo de Deus de “filhos da luz”. Assim, uma 
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Igor era o único que falava com os pais pelo celular sem 

preocupações com grampos. O único na chácara que possuía os 

documentos de acordo com o estatuto das nações, muito embora tivesse 

se negado a ir comprar remédios para Rute e no momento em que 

avistaram Satanás imitando a volta de Cristo, foi o único que se alegrou 

como se acreditasse mesmo que aquele era o Salvador. Denisson sabia 

que se a sua bíblia caísse em mão erradas isso traria problemas para 

todos na chácara, por isso a manteve escondida o máximo de tempo 

que pode. Porém, seu empenho não havia sido suficiente. 

-“Então era por isso que estava escondendo a bíblia, 

Denisson?” Perguntou o pai. 

                                                                                                           
mulher vestida de sol simboliza uma igreja revestida da luz de Deus, expressa 

em sua palavra. Ou seja, trata-se de uma igreja embasada na bíblia e seguidora 

da palavra de Deus. A mulher da profecia possuía a lua debaixo de seus pés. A 

lua é um satélite. Algo que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Preste 

atenção que a Igreja também não é capaz de criar a luz por si só. Ela reflete o 

sacrifício de Cristo. Por fim, o texto fala que a mulher possui uma coroa com 

doze estrelas. Coroa é o símbolo da vitória. As estrelas podem simbolizar 

anjos ou mensageiros. O número doze nos remete aos doze apóstolos de 

Cristo, propagadores iniciais de sua mensagem. 

Porém, o texto não para por aí. Apocalipse 12:17 nos diz que: 

“E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da 

sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho 

de Jesus Cristo.” 

Satanás (dragão) irou-se contra a igreja (mulher) e foi 

perseguir os remanescentes da sua semente (os cristãos da verdadeira igreja de 

Deus). Nós somos a descendência da igreja primitiva, e, como descendentes 

desta semente, nós temos duas características: temos o testemunho de Jesus 

Cristo e guardamos os DEZ mandamentos. Não nove nem sete, mas DEZ. 

Assim, podemos resumir este grupo de características da igreja 

verdadeira e dos cristãos genuínos como: revestidos da luz de Deus, 

refletidores do sacrifício de Cristo, vitoriosos, instituídos segundo a mensagem 

pregada pelos apóstolos de Cristo, possuidores do Testemunho de Jesus e 

guardadores dos dez mandamentos. 

Aprendemos nos capítulos anteriores que a verdade bíblica 

seria adulterada por Satanás e pelo Poder Religioso corrompido. Assim, esta 

igreja verdadeira possui o papel de restaurar esta verdade, mesmo debaixo de 

perseguições e maledicências. 

Vejamos o que nos ensina Isaias 58:12: “E os que de ti 

procederem edificarão as antigas ruínas; e levantarás os fundamentos de 

geração em geração; e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de 

veredas para morar.” 
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-“Por que mais seria? Eu tinha contado a Jefferson que 

estava com ela, mas ele entendeu como se eu estivesse escondendo a 

bíblia do pessoal da casa.”  

-“E porque você não contou das suas desconfianças 

antes?” 

-“Se eu acusasse alguém dentro da chácara de falso 

cristianismo, vocês iam acreditar em mim? Iam mandar ele pra fora? 

 

Ninguém respondeu à ultima pergunta de Denisson. 

Todos ali eram amigos, irmãos. Como reagiriam se tivessem que lidar 

com o fato de que algum deles estava perdido? Conquanto não 

houvessem manifestações, Denisson continuou: 

-“Além disso, não cabe a mim acusar ninguém, nem 

julgar. Eu nunca tive certeza, só tava tomando cuidado com a bíblia.” 

O ambiente se encheu de um sentimento misto de 

preocupação e constrangimento. Tinham interpretado mal ao amigo o 

tempo todo e agora estavam sendo vítimas daquilo que só ele 

conseguiu captar. Mas a preocupação maior não era com as desculpas e 

sim com as conseqüências da fuga de Igor. 

- “Ele sabe para onde nós vamos e sabe as coordenadas” 

- alertou Roger – “Estava com a gente quando a gente tava discutindo a 

localização do acampamento onde queremos chegar. Provavelmente 

vai nos denunciar e oferecer ajuda para localizar o acampamento em 

troca do perdão da justiça”. 

-“A gente tem que desviar o curso da rota.”, sugeriu 

Jasson 

-“Mas como? Ninguém aqui conhece essa floresta. A 

gente num sabe outro lugar para onde ir a não ser o acampamento. 

Além do mais, se a gente desviar a rota, quem é que vai avisar aos 

outros que estão escondidos sobre o perigo que correm? 

Winston, que até então só escutara, passou a integrar a 

discussão: 

-“Ó. O negócio é o seguinte. Temos que fazer dois 

grupos. Vamos separar alguns de nós adultos para irem até o 

acampamento e avisar aos que estão lá que os soldados estão vindo ao 

seu encontro. O outro grupo levará os adolescentes até um lugar 

seguro. Não temos escolha. Mesmo não conhecendo o caminho, a 

gente tem é que orar para que Deus nos mostre um lugar seguro. Eu me 

disponho a ir, quem vai comigo? Só tem necessidade de mais um. O 

resto deve ficar com os meninos.” 

”-Eu vou.”, se dispôs Juninho. 
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O clima de insegurança se instalou naquela parte da 

floresta, onde o pequeno grupo se preparava para se dividir e andar. 

Rápido. Depois dos preparativos, todos se colocaram de joelhos 

enquanto Denisson fazia uma oração pelo grupo. Ele pediu para que 

Deus os guiasse pela mata até um lugar seguro. Roger emendou 

fazendo outra prece pela dupla que partiria em direção ao 

acampamento escondido. Em seguida, Juninho abraçou seu único filho 

e sua esposa: 

-“Se não nos virmos mais neste mundo, temos a certeza 

de um encontro nas nuvens. Tratem de estar lá. Eu vou estar esperando. 

Quase morrendo de tanta ansiedade, mas vou estar esperando.” 

Winston também confortou Zizi e seus filhos. Depois, os 

dois seguiram viagem em direção ao acampamento. 

Após a saída dos dois pais, Roger não perdeu mais 

tempo: 

-“A gente tem que sair agora. Estamos a um dia e uma 

noite da cidade. Mas estamos com um grupo grande. Igor voltará em 

tempo muito mais rápido pois está sozinho. Vamos sair 

imediatamente.” 

Todos começaram a se preparar para sair daquele local e 

continuar a caminhada. Estavam exaustos e com medo. Haviam 

caminhado por todo dia e boa parte da noite, e agora, mesmo sem ter 

descansado o suficiente, precisavam seguir viagem, fugindo de uma 

perseguição. 

Jade, Rebeca e Jefferson olhavam a cidade do Recife 

pela janela da viatura que os levava de volta. Após terem sido levados 

da chácara de Belo jardim, os policiais haviam feito uma investida, no 

sentido de trazer para a delegacia do local, também o restante do grupo, 

porém, encontraram a casa vazia e desistiram de procurar num 

quartinho que não conseguiram abrir. Assim, foram orientados a 

transferirem os prisioneiros para Recife, onde seriam colocados junto 

com todos os outros e levariam o mesmo fim. Não haveria centro de 

reabilitação para menores como eles. Uma medida das autoridades 

decidiu colocar todos os seguidores da bíblia em lugares reservados, 

posto que o número de capturados aumentava cada vez mais e o falso 

Cristo pregava o tratamento mais severo possível para aqueles que se 

recusavam a aceitar a adoração ao domingo.  

Ao entrarem no perímetro urbano do Recife, Jefferson 

percebia que a cidade estava doente: havia prédios depredados e muitas 

pessoas vagando sem rumo na rua. A polícia estava por toda parte 

tentando acalmar as revoltas por toda a cidade. Ambulâncias passavam 
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o tempo todo de um lado para outro: os hospitais estavam cheios. O 

Recife tinha sido atacado por algumas das pragas enviadas por Deus. 

Primeiro as úlceras terríveis que já haviam matado cerca de um sexto 

da população da cidade. Depois o mar e as fontes das águas com aquela 

coloração vermelha como sangue e com o terrível cheiro de 

apodrecida. Não havia água por parte nenhuma e muitos pescadores 

estavam morrendo de fome, pois seus peixes haviam morrido na água 

contaminada. 

As pragas não haviam sido universais. Conquanto os 

recifenses houvessem sido castigados com aquelas duas pestes, outros 

lugares do mundo tinham sofrido com o aquecer do sol, dentre outras 

moléstias.
24

 

                                                 
24

 Apocalipse 16:1 a 11: “E ouvi, vinda do templo, uma 

grande voz, que dizia aos sete anjos: Ide, e derramai sobre a terra as sete 

taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e 

fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que 

adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que 

se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. 

E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se 

tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó 

Senhor, que és, e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto 

como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o 

sangue a beber; porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar, que 

dizia: Na verdade, ó SENHOR Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são 

os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe 

permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados 

com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre 

estas pragas; e não se arrependeram para lhe darem glória.” 

Como você pode perceber, os versos acima relatam as quatro 

primeiras pragas que serão derramadas sobre os ímpios, já perto da volta de 

Cristo. Conquanto algumas delas guardem semelhanças com as pragas 

derramadas no antigo Egito, alguns flagelos são específicos dos últimos 

acontecimentos da Terra, como veremos mais adiante. 

Embora o texto do Apocalipse seja quase todo simbólico, o 

Espírito de Profecia nos informa que os últimos sete flagelos serão literais. Ou 

seja, você pode ter certeza que o sol realmente esquentará de forma 

insuportável, que a água do mar se tornará em sangue e que as pessoas serão 

atingidas por doenças desconhecidas e terríveis. 

Nenhuma tragédia ou epidemia acontecida até agora se 

compara ao que sobrevirá nos últimos momentos da história da Terra. Nem 

sequer as pragas do Egito. Ellen White explica que todos os castigos e pragas 

enviados por Deus até hoje vieram junto com uma porção de sua misericórdia. 

Porém, os sete últimos flagelos virão sem nenhuma medida de compaixão. 
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Olhando as ruas de sua cidade, Jade sentia uma tristeza 

profunda. Os lugares que conhecia agora pareciam guetos imundo e 

perigosos. Havia focos de incêndios por toda a cidade. Os policiais 

precisavam dirigir a uma velocidade relativamente alta por medo de 

que algum grupo delinqüente os atacasse. As vias centrais estavam 

escuras e havia pouca iluminação nos pontos mais importantes. 

A viatura que levava os três adolescentes foi se 

aproximando da penitenciária onde ficariam presos. Quando o veículo 

entrou na rua principal, Rebeca se assustou com os rostos agressivos e 

assassinos que se prostravam contra o vidro do carro procurando atingi-

los. As pessoas se aglomeravam pelo local, gritando frases de repúdio. 

Algumas com faixas e cartazes nas mãos protestando contra a medida 

governamental que ainda mantinha vivos os cristãos. Os gritos de 

ameaça e xingamentos eram constantes e a multidão estava cada vez 

mais violenta. Gritavam: 

-“Entregue-os a nós. O sangue dos nossos filhos cairá 

sobre eles.” 

Muitos pais tinham perdido seus filhos como as ulceras 

incontáveis. Elas eram tão terríveis quanto o pênfigo.
25

 A viatura parou 

                                                                                                           
Porém, você não deve ficar com medo. Essas pragas 

sobrevirão apenas sobre os ímpios. Todos os justos separados por Deus 

continuarão debaixo de sua graça e proteção. Nenhum mal sobrevirá aos 

santos do Cordeiro. 

É importante salientar também que estas pragas não serão 

universais. Alguns países sofrerão com certos castigos e não com outros. 

Poderá haver regiões, também, que não serão abaladas por nenhuma das 

pragas mandadas por Deus. Veja o que diz a serva do Senhor a esse respeito: 

“O Grande Conflito”, edição condensada, página 356: “Estas 

pragas não são universais, embora sejam os mais terríveis flagelos que já 

foram conhecidos dos mortais. Todos os juízos anteriores haviam sido 

misturados com misericórdia (...) mas no juízo final a ira é derramada sem 

mistura de misericórdia. O povo de Deus, conquanto perseguido e angustiado, 

conquanto sofra pela falta de alimento, não será abandonado a perecer. Anjos 

suprirão suas necessidades.” 
25

 O Texto de Apocalipse 16 nos indica que as pragas divinas 

cairão sobre os adoradores da besta. É sabido que há um sinal que identificará 

os seguidores de Satanás, o qual, segundo Apocalipse 13, seria um número: 

666, que seria posto na fronte e na mão direita dos ímpios. É verdade que há 

muito medo e especulação em torno do que seria este número. Alguns 

teólogos até acreditam que ele se refira ao líder do Poder Religioso 

corrompido. O que há de concreto, no entanto, é que o número da besta é 

exatamente a antítese do que seria o número de Cristo: sete. Ora, sete é o 
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símbolo da perfeição. É também o número do sábado, dia de adoração a Deus. 

Assim, se o número sete aponta para a obediência a Deus e para a sua 

perfeição, seis apontaria exatamente para a imperfeição e para a natureza 

carnal, humana (lembre-se, inclusive, de que o homem foi criado no sexto 

dia). Logo, o número 666 seria esta natureza humana, imperfeita, má, 

aumentada em três vezes. O que significa uma celebração muito maior dos 

aspectos decadentes da natureza pecaminosa do homem. Porém, assim como 

Satanás possui o seu sinal, Deus também tem o seu selo, com o qual sela os 

que são seus. 

Pela riqueza dos detalhes abordados, optei por disponibilizar a 

você a explicação de Peter P. Goldschimidt, disponível no site 

www.jesusvoltara.com.br:  

“Na antigüidade, para se autenticar um documento ou Lei, era 

necessário que o governante utilizasse um selo, ou anel de selar, e, com ele, 

legitimasse ser aquela a sua vontade. Isto aconteceu em diversos episódios 

bíblicos como: 

- Quando Jezabel escreveu cartas, em nome do rei Acabe, ela 

selou-as com seu selo. I Reis 21:8 

- Quando o rei Assuero editou a Lei para morte dos Judeus, 

ele a selou também com seu sinete. Ester 8:8 

- Também nas ruínas de Babilônia, foram encontrados tijolos 

com o nome do seu construtor, Nabucodonosor. 

Enfim, em qualquer documento importante havia a prova de 

sua autenticidade e legitimidade. No sinete ou selo, deveria sempre haver três 

coisas: 

1. O nome do governante. 

2. O seu cargo, ou título. 

3. Sua area de domínio ou país.  

Nos dez mandamentos de Deus, somente em um deles há estas 

identificações por completo, veja só: 

„Lembra-te do dia do Sábado para o santificar. Seis dias 

trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, 

teu Deus; não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a 

tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o 

forasteiro das tuas portas para dentro; porque, em seis dias, fez o Senhor os 

céus a terra, o mar e tudo o que neles há, e, no sétimo dia, descansou; por 

isso, o Senhor abençoou o dia de Sábado e o santificou‟. Êxodo 20:8-11. 

Note que este mandamento traz as três coisas necessárias em 

um selo, ou sinete: 

1. O nome do governante: SENHOR-JEOVÁ, Aquele que 

existe por si mesmo. 

2. Seu cargo: CRIADOR DO UNIVERSO, Ele Fez. 

3. O seu domínio: O CÉUS, A TERRA E TUDO O QUE 

NELES HÁ. 
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em frente ao portão do presídio. Os policiais tiveram que escoltar 

Jefferson, Jade e Rebeca até a entrada da penitenciária. Do contrário a 

multidão os lincharia. As pessoas estavam lá, pedindo morte aos 

detentos pois os culpavam de todas as agruras pelas quais o mundo 

estava passando. Lá dentro, os três puderam divisar o tamanho do que 

estavam presenciando. As celas estavam repletas de cristãos que faziam 

apenas uma refeição por dia e eram obrigados a conviver num lugar 

sem água suficiente e sem condições de higiene. Dormiam no chão e 

alguns deles estavam muito doentes por causa do tratamento que 

recebiam. Aquela cena apenas remetia Rebeca às aulas de história. 

Nunca pensou que a assim dita humanidade esclarecida pudesse voltar 

a desrespeitar os direitos humanos daquela forma. Os policiais os 

deixaram em uma cela já lotada, onde as pessoas se revezavam entre 

                                                                                                           
Não nos admira ser este o mandamento, juntamente com o 

criacionismo que ele sustenta, o mais combatido neste último século. 

Destruindo o crédito na criação como a Bíblia nos conta, se destroí também a 

necessidade de guardar o quarto mandamento, pois como já vimos, a guarda 

do Sábado começou na criação. Não que ele seja o mais importante, pois 

sabemos que todos os dez têm igual valor. A sua importância vem justamente 

do fato de ser ele o ponto de diferença entre os que crêem em um Deus 

Criador e daqueles que crêem ser o homem fruto de um acaso intergalático.  

No século passado, a teoria da evolução (descendente do 

pensamento Grego) tomou um grande impulso pelas teorias de Charles 

Darwin. Para a mesma época, Deus providenciou uma advertência ao mundo, 

através de uma profecia, a fim de lembrar o homem quem ele é e de onde 

veio: 

‘Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu 

juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas.‟ 

Apocalipse 14.7 (profecia referente ao tempo do fim.)  

Notem que isto não acontece por acaso. Isto já foi predito há 

muito tempo atrás por Daniel e pelo apóstolo João. 

Veja só: 

„(...) e proferirá palavras contra os santos do Altíssimo, e 

cuidará em mudar os tempos e a Lei; e os santos lhe serão entregues nas 

mãos, por um tempo, dois tempos e metade de um tempo‟ Daniel 7:25 sobre 

o anti-cristo. 

„(...) e irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o 

restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a 

fé de Jesus.‟ Apoc. 12:17 sobre a perseguição do anti-cristo aos santos. 

É neste final dos tempos, quando é chegada a hora do Seu 

juízo, que Satanás procurará levar o homem, através de erros muito sutis, a 

negar a autoridade de Deus sobre a terra e sobre aqueles que nela habitam. 

Não caia você também neste engano.” 
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quem dormiria deitado e quem dormiria sentado. Era noite do dia 

seguinte à fuga de Igor quando eles chegaram à Penitenciária. Muito 

embora as condições lá dentro fossem sub-humanas, eles estavam 

aliviados por ficarem num lugar onde todos haviam sido presos pelo 

mesmo motivo. Os cristãos ali cantavam, oravam e confortavam uns 

aos outros pois sabiam que o seu sofrimento estava prestes a terminar. 

Porém, não muito longe dali, três pessoas amigas se debatiam com 

maiores problemas do que os que enfrentavam Jade, Rebeca e 

Jefferson. 

Uma fina chuva caia sobre a areia quando Filipe, 

Nathália e Denise pararam para descansar. Agora entendiam porque o 

anjo os pedira para seguirem pela orla. O mar estava infestado por 

aquela água de coloração vermelha, e o cheiro era quase insuportável. 

A própria Denise havia vomitado quando chegara ao local. A orla 

estava deserta. Não havia ninguém por perto. Depois de um tempo o 

cheiro passou a incomodar menos. Os três pararam em baixo de um 

quiosque para descansar um pouco e esperar a chuva passar. Denise se 

preocupava com vários detalhes: o que iriam comer, quanto tempo 

deveriam ficar na orla, se iriam encontrar alguma ameaça. Apesar 

disso, pôde ter um momento de paz ao observar seu filho, que 

cochilava aconchegado a ela, pelo pouco tempo de descanso que 

tinham. Porém, dormir era um luxo que Denise não podia se dar. Agora 

que ela havia encontrado Filipe, seus pensamentos se voltavam para 

Mateus. Ela não fazia idéia dos fatos terríveis que tiveram lugar na 

mata nas proximidades de Belo Jardim. Na verdade, nem o próprio 

Mateus imaginava as provações que estava prestes a enfrentar. 

-“Roger, Roger!” - chamou Zizi – “Temos que parar. 

Não ta dando mais pra continuar andando. A gente já passou no mesmo 

lugar duas vezes. Estamos dentro de uma mata fechada e de noite vai 

ser difícil conseguir encontrar um caminho aberto.” 

O cansaço já havia vencido a muitos. O grupo de 

adolescentes e pais estava desde a saída de Belo Jardim - há dois dias - 

andando sem comer. Maria Inês estava sendo carregada nos braços de 

Jasson depois de ter caído várias vezes. Estava chovendo forte no local 

e o perigo de acidentes era grande. Pelo rádio, Matheus Gondim 

escutava a notícia de que um grupo de cristãos havia sido encontrado 

num acampamento na área da mata próxima a Belo Jardim e agora as 

autoridades estavam procurando por outro grupo fugitivo. Roger parou 

a marcha ao escutar a noticia. Rebeca começou logo a chorar. As 

notícias não falavam sobre baixas no grupo, nem tampouco citava os 

nomes dos presos. Porém, as poucas informações dadas foram 
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suficientes para desestabilizar por completo o grupo. Os adolescentes 

ficaram eufóricos. Uns pediam para continuarem a andar, outros 

choravam e reclamavam o perigo que corriam. Por fim, Roger 

determinou que parassem. Realmente não havia mais condições de 

seguir viagem. A mata era densa demais e alguns não possuíam mais 

forças para continuar a caminhada. Jasson ajudou quem pode a se 

acomodar da melhor maneira possível, mas não havia maneira cômoda 

de ficar. A chuva não parava e o frio, a fome e o medo eram constantes. 

Ali sentados, com a chuva caindo sobre suas cabeças, os adolescentes 

sentiram como se Deus os tivesse abandonado. No entanto, estes 

pensamentos eram mandados embora pelas orações e pela música que 

passaram a cantar: “se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais 

forte sofrer, oh seja o que for tu me fazes saber que feliz eu serei com 

Jesus.” 

No céu, anjos escutavam, em atitude solene e reverente, 

o louvor do grupo, que era cantado quase como uma súplica. 

No presídio do Bom Pastor, onde Cléia ainda era 

mantida na cela isolada, dois policiais se aproximaram da porta do 

local. 

-“A filha dela fugiu do centro.” 

-“Mas agora não importa, já sabemos que a polícia 

encontrou o grupo que estávamos procurando.” 

-“E o que faremos com ela agora?” 

-“Ela não nos é mais útil. Matem-na. Esperem a 

autorização e matem-na.” 

A ordem dada não era das mais surpreendentes. A 

situação do mundo tinha chegado ao limite do caos. Mortes sumárias 

viraram rotina. Apesar de todos os esforços dos governantes, as pessoas 

começaram a se decepcionar com os líderes religiosos e políticos, pois 

não importava o que eles fizessem as catástrofes simplesmente não 

paravam de acontecer. Os protestos contra o Estatuto das Nações 

começaram a aumentar e Satanás viu que era a hora da sua cartada 

final.
26

 Reunido com os principais líderes mundiais, numa convenção 

                                                 
26

 Apocalipse 16:12: “E o sexto anjo derramou a sua taça 

sobre o grande rio Eufrates; e a sua água secou-se, para que se preparasse o 

caminho dos reis do oriente.” 

O Rio Eufrates era um rio importantíssimo para a Babilônia: 

era um ponto importante para o comércio com a região, fornecia água para o 

consumo da população, irrigava as plantações e servia como proteção para a 

cidade. Qualquer exército que intentasse invadir babilônia, teria que, antes, 
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em Amsterdã, o falso Cristo chegou ao evento dando provas de seu 

poder sobrenatural para intimidar a todos. Seu semblante reluzia. Suas 

vestes pareciam envoltas por um campo magnético. Os governantes 

ficaram de pé e baixaram suas cabeças em sinal de respeito. Satanás, 

então, começou seu discurso infame: 

-“Eu sou aquele que foi, que é, e que será. Ninguém vem 

ao Pai senão por mim e ai do homem cuja sabedoria não se espelha nas 

minhas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.” 

Sentados, aqueles homens começaram a compartilhar 

com o falso Cristo sobre os problemas que ameaçavam suas nações e a 

indagá-lo sobre suas promessas de soluções para estes conflitos. 

Satanás explicou que única maneira de conter o caos era 

exterminar o motivo do caos: os seguidores da bíblia – segundo seu 

entendimento.  

Seu plano era simples e fatal. Deveria ser estabelecido 

um tempo em que os filhos de Deus seriam mortos, e não deveria 

demorar muito, pois a situação piorava a cada dia que passava. Embora 

a forma incisiva com a qual a idéia foi exposta tenha assustado os mais 

conservadores, todos acabaram concordando que este assassinato em 

massa já estava mesmo acontecendo extra-oficialmente. Os 

governantes saíram dali dispostos a estudar a necessidade de 

cumprimento do conselho de Satanás e como fariam para coloca-lo em 

prática.
27

 

                                                                                                           
conseguir atravessar o rio. Aliás, foi fazendo secar as águas do Eufrates que 

Ciro teve acesso à Babilônia. 

Em profecia, sabemos que Babilônia significa o poder 

espiritual corrompido que se levantará no final dos tempos para perseguir o 

povo de Deus. Este poder terá o apoio do Poder Político e de todos os povos e 

nações. Porém, chegará um momento no desfecho da história deste mundo, 

que este apoio secará, assim como as águas do Eufrates secaram. Ora, 

sabemos que, simbolicamente, água significa povos. E assim como as águas 

do Eufrates secaram, deixando de dar apoio e segurança à Babilônia literal, os 

povos e nações também vão se decepcionar com a Babilônia espiritual e vão 

deixar de apoiá-la, revoltando-se contra ela. Este fato, provavelmente 

acontecerá por conta das diversas pragas enviadas por Deus, que contrariarão 

as promessas de prosperidade e libertação trazidas pelo Falso Cristo (Satanás 

disfarçado de Jesus). Esta interpretação é confirmada por Apocalipse 17:16. 
27

 Apocalipse 17:1-11: “E veio um dos sete anjos que tinham 

as sete taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação 

da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas; com a qual se 

prostituíram os reis da terra; e os que habitam na terra se embebedaram com 

o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma 
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mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de 

nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava 

vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e 

pérolas; e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da 

imundícia da sua prostituição; e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, 

a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que 

a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das 

testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E 

o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da 

besta que a traz, a qual tem sete cabeças e dez chifres. A besta que viste foi e 

já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição; e os que habitam na terra 

(cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo) 

se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui o sentido, 

que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher 

está assentada. E são também sete reis; cinco já caíram, e um existe; outro 

ainda não é vindo; e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a 

besta que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à 

perdição.” 

O texto acima mostra a força de um monstro e da prostituta 

sentada em cima dele. Esta força é usada para corromper os povos da Terra e 

leva-los a perseguir o povo de Deus. 

A profecia descreve a figura de uma prostituta. Trata-se, 

portanto de uma mulher, o que, na linguagem profética, significa “igreja”. Esta 

igreja é vista como uma prostituta pelo fato de ter corrompido suas doutrinas. 

A meretriz está assentada sobre muitas águas, ou seja, muitos povos e nações, 

e com ela se prostituíram os reis da Terra. Ora, não há outra igreja de alcance 

mundial, que tenha corrompido as doutrinas bíblicas e que tenha influência 

tanto sobre as diversas culturas e povos, como também sobre diversos 

governantes, senão a Igreja Romana. Esta igreja levou muitas nações, 

principalmente as da antiga Europa a crerem em suas doutrinas e a adotarem 

os seus preceitos como uma religião oficial a ser seguida por todos. Porém, 

estas não são as únicas características disponíveis para a identificação da 

grande meretriz. Observe: 

A prostituta está assentada sobre uma besta escarlata 

(vermelha). A besta do texto representa um poder político que dá suporte à 

igreja: Roma. Este poder político é vermelho pois derramou muito sangue. 

Sangue dos justos do Senhor, perseguidos por Roma e seus papas. A besta 

estava cheia de nomes de blasfêmia e possuía sete cabeças e dez chifres. Roma 

sempre foi uma instituição política que blasfemou contra o nome do Deus 

altíssimo, seja na sua fase pagã, seja na sua fase papal, quando mesmo as 

doutrinas bíblicas foram corrompidas em privilégio de interesses políticos e 

econômicos. As sete cabeças referem-se a sete reis ou reinos. A meretriz 

estava adornada com ouro e pedras preciosas, indicando que se trata de uma 
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Do alto de um prédio em Amsterdã, um anjo de luz, 

invisível, majestoso, observava com preocupação aqueles políticos 

saindo da reunião. Em diversos pontos da Europa, outros anjos estavam 

cuidando dos últimos acontecimentos, protegendo os cristãos dos 

derradeiros e mais ameaçadores perigos. Em todos os continentes havia 

anjos do Senhor zelando pelos seus filhos. Eram incontáveis. Um deles, 

                                                                                                           
igreja rica. Possuía também um cálice de ouro cheio das abominações e da 

imundície de sua prostituição. 

Uma das partes mais importantes do texto é a que fala da frase 

escrita na testa da meretriz vista pelo apóstolo: “Mistério, a grande Babilônia, 

a mãe das prostituições e abominações da terra.” 

Ora. Assim como a Igreja Romana corrompeu suas doutrinas, 

as igrejas protestantes também seguirão seu exemplo, principalmente no que 

diz respeito à mudança do dia de adoração e à falsa doutrina de vida após a 

morte. Assim, estas igrejas se tornarão filhas da grande meretriz, prostituindo 

suas doutrinas com ela. 

A embriaguez da prostituta com o sangue dos justos, refere-se 

justamente ao período da Idade Média, em que a Igreja perseguiu os cristãos 

que se recusavam a seguir seus preceitos corrompidos. 

Por fim, chegamos à parte mais complexa da profecia. Há 

ainda divergência entre os teólogos sobre o significado das sete cabeças que 

possui a besta escarlata sobre a qual a meretriz está sentada. Aqui, optei por 

utilizar a interpretação que nos oferece o pastor Henry Feyebrand, em seu 

livro “Apocalipse Verso Por Verso”, por considerá-la a mais prudente. 

O texto fala de sete cabeças que seriam sete montes (você já 

viu nos capítulos anteriores que Roma está situada entre sete montes) e 

também sete reinos. Destes sete reinos, cinco já se foram. Estes reinos caídos 

podem ser identificados como sendo: a Babilônia literal, a Pérsia, a Grécia, a 

Roma pagã e a Roma papal. Todos estes reinos em algum momento da história 

já tiveram um poder de grande alcance ao ponto de serem considerados 

verdadeiros impérios dominadores capazes de controlar diversos pontos 

estratégicos do globo. Porém, todos eles caíram. Um reino permanece na 

atualidade (“Um é.”). Sabemos que a atual forma de governo mais difundida e 

próspera na atualidade é justamente a democracia. Porém, esta também 

passará, e virá o sétimo reino, que é justamente o poder papal restaurado. 

Quando A Igreja Romana terá novamente o poder político nas mãos. Porém, 

virá um ultimo reino que era e não é, mas voltará a ser, e este é também um 

dos sete, que é justamente o reino que irá desencadear a destruição deste 

mundo. A Igreja Romana, apesar de ter perdido o seu poder, e ser um dos 

cinco reinos caídos, voltará a ganhar força política, e se juntará aos líderes 

governamentais e às outras igrejas e todos formarão uma confederação 

demoníaca para levar o povo de Deus à destruição. 
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acompanhava Denise, Filipe e Amanda, sem poder ser visto, na orla de 

Recife. 

Era o terceiro dia de caminhada sem comida, salvo por 

alguns cocos que eram extraídos dos coqueiros na praia quando o trio 

avistou ao longe dois vultos. Aproximaram-se com cuidado para não 

serem vistos. A medida que foram chegando perto, perceberam que 

duas pessoas estavam brigando entre si. Uma delas era uma mulher 

com um bebê. A outra - um homem fardado - tentava atirar nela, mas 

sua arma não funcionava. Conquanto não teve êxito em matá-la, 

intentou levar a criança, tomando-a dos braços da mãe: 

-“Seu filho vai ser culpado pelos seus crimes.”, dizia ele. 

A criança chorava com a chuva caindo em seu rosto. A 

mulher pedia insistentemente que ele lhe devolvesse seu filho e levasse 

os dois presos. 

-“Não, seu filho vai morrer por causa da sua teimosia. 

Me diga onde os outros estão escondidos.” 

O policial abaixou-se e deixou a criança na areia.  

-“Você tem cinco segundos para me dizer onde eles 

estão escondidos se não quiser ver seu filho jogado nessa água 

vermelha.” 

Porém, antes mesmo que tivesse tempo de fazer algum 

tipo de maldade ao bebê, o oficial caiu surpreendido por uma pancada 

na cabeça desferida por Filipe, que segurava um pedaço de madeira na 

mão. A pancada, no entanto, não foi forte o suficiente para desacordá-

lo. 

Filipe pegou o bebê e entregou à mãe, em seguida, ele 

pegou a moto do policial e atirou-a na água de sangue do mar a tempo 

dos quatro correrem imediatamente para fora da orla. Estavam quase 

saindo da cidade, mas se continuassem na praia seriam pegos pelo 

policial. A única maneira era se aventurarem na favela que beirava o 

local, procurando se esconder por entre as ruelas e barracos. O policial, 

tão logo recobrou suas forças, correu atrás dos fugitivos. Os quatro 

olhavam para trás constantemente enquanto corriam. Ao adentrarem a 

favela, entraram pelo maior número de becos possível, na intenção de 

despistar seu perseguidor. Quando finalmente pararam de correr, 

sentaram-se exaustos nos fundos de um bar fechado e ali ficaram em 

silêncio, até terem certeza de que não havia mais ninguém procurando 

por eles. Depois de se acalmarem, foi preciso aquietar o bebê. Seu 

choro constante poderia chamar a atenção dos vizinhos e terminar por 

denunciá-los. Denise pediu para tentar segura-lo. A criança pouco a 

pouco foi se acalmando enquanto ela o balançava ternamente em seus 
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braços. Denise perguntou àquela mulher quem era ela e o que lhe havia 

acontecido. 

-“Meu nome é Isabela. Eu sou esposa do Pastor Marcos, 

do distrito de Candeias. Minha família e mais um grupo de irmãos da 

nossa igreja estava tentando sair da cidade quando fomos pegos por um 

grupo de policiais que fazia uma ronda na região da mata. Eu fugi. Eles 

tinham capturado a todos e estavam nos levando embora. Com certeza 

pra algum presídio, mas eu consegui fugir e terminei aqui nessa praia 

quando um deles, aquele policial, me pegou. Eu estou sozinha. Estava-

mos indo para um refúgio longe da cidade, mas saímos tarde demais. 

Foi Deus que colocou vocês no meu caminho.” 

-“Seu filho tem mamado direito?”, perguntou Denise. 

-“Não dá pra mamar dos horários certos, mas ele tem se 

alimentado sim.” 

O grupo procurou um local mais reservado para passar a 

noite. Estavam nos fundos de um bar. Aquele lugar certamente não 

seria mais seguro ao amanhecer. Terminaram por se acomodar numa 

construção abandonada. O lugar era de péssimas condições, mas pelo 

menos tinham um teto para se proteger da chuva e julgavam que 

ninguém apareceria por ali mesmo após o amanhecer. 

A noite foi totalmente desconfortável. O bebê chorava 

sucessivas vezes. Isabela estava ficando constrangida com o incômodo 

que estava causando. A chuva não parava um só minuto e o medo era 

constante. Quando o dia clareou, veio outro tipo de tormento. Como 

seria prudente agir? Será que deveriam pedir àquela gente um pouco de 

comida ou teriam de ser discretos a ponto de abdicar desta necessidade 

básica? No início, Denise e Nathália concordaram que era melhor 

esperar por algum tipo de promessa divina, mas as horas se passavam e 

a fome terminou por vencê-los. 

Várias pessoas passavam pelo local e olhavam com 

desconfiança para aqueles adolescentes e aquelas duas mulheres. 

Porém, apenas uma pessoa, um senhor já beirando seus setenta anos 

teve coragem de se aproximar e falar com eles? 

-“De onde vocês vêm? Porque não vão para casa? 

Isabela percebeu a angústia dos amigos sem saberem o 

que responder e tomou a frente: 

-“Nós fomos despejados de nossas casas. Tivemos 

problemas com os vizinhos. Não temos para onde ir. Precisamos passar 

um tempo aqui até achar um lugar para nos acomodar-mos.” 
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-“Deviam pegar a casa de um terrorista. Eles estão dando 

as casas dos crentes presos pra quem não tem onde morar. Mas é lógico 

que ninguém vem aqui oferecer casa pra gente.” 

Aquele homem idoso não deu tempo da conversa 

continuar. Virou as costas e saiu do local. Voltou cerca de vinte 

minutos depois, com alguns pães na mão e água. 

-“Tomem, não pude trazer mais. Mas pelo menos vocês 

comem alguma coisa.” 

Isabela relutou interiormente em aceitar, porém, a ânsia 

pelo alimento terminou por vencer o medo. Ela estendeu a mão e 

segurou a sacola contendo o pão oferecido pelo homem. Não lembrou 

de agradecer. Porém, o senhor não pareceu esperar por algum tipo de 

agradecimento. Novamente virou as costas e foi embora. 

O alimento foi dividido igualmente entre Denise, 

Nathália e Filipe. Isabela recebeu uma porção maior, pois precisava 

alimentar-se mais e melhor para poder amamentar seu bebê. 

Os dias passavam lentamente naquela favela. Os quatro 

fugitivos encontram um refúgio naquela terra sem lei. Ali, todo mundo 

era anônimo. Todo mundo tinha um crime a esconder e ninguém 

bisbilhotava a vida de ninguém.  A comida era escassa, mas Deus 

providenciava algumas pessoas que se compadeciam da situação do 

bebê e davam algum alimento. 

Porém, enquanto Deus cuidava dos seus filhos, para que 

estes não sofressem mais do que podiam suportar, Satanás também 

administrava os últimos detalhes de seu mais ambicioso projeto. 

Foi numa noite de segunda-feira, em que a chuva tinha 

aumentado, que um dos anjos demoníacos disfarçados de Jesus 

compareceu a uma das penitenciárias onde os cristãos estavam sendo 

colocados para tentar persuadi-los. Todos foram reunidos num grande 

pátio enquanto o falso Cristo dava uma demonstração dos efeitos 

especiais de seus poderes infernais ao resplandecer com grande luz 

suspenso no ar, diante dos detentos: 

-“Eu sou aquele que faço misericórdia entre as nações e 

hoje eu vos ofereço mais uma vez a complacência dos homens de bem. 

Aquele que se arrepender de seus crimes, selando um voto com o 

Estatuto das Nações e com a Igreja-mãe, será imediatamente libertado 

e voltará à paz de seu lar.” 

O silêncio era geral entre os santos. Ninguém dizia uma 

palavra e não importava quantas e quantas vezes o inimigo os 

admoestasse, ali permaneciam firmes, imóveis.  
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Enquanto escutava as palavras do inimigo de Deus, Jade 

ficava imaginando como seria voltar pra casa e poder continuar a sua 

vida. Lembrou-se de como era simples para ela antes. Quando ainda 

possuía liberdade de ir e vir e de expressar sua crença. Mas sua fé 

suportaria mais aquela prova. O falso Cristo estava gritando a decisão 

da Liga das Nações Unidas. Dali a três dias, na quinta-feira, os 

governos permitiriam que cada cidadão comum se tornasse um 

assassino e fosse feita uma investida mundial contra os cristãos para 

que fossem mortos de uma só vez, até o domingo, para que assim o 

mundo pudesse ser purificado. 

Três dias. Era só o que os Cristãos tinham para decidir 

morrerem fiéis ou sobreviverem para assistir a própria traição ao filho 

de Deus. Três dias. Jefferson contou nos dedos. O relógio começava a 

contar o tempo. Aquela seria a ultima segunda-feira do Planeta Terra, 

tal como era conhecido, pois acima, bem acima da via láctea, do 

sistema solar, das galáxias e mundos e céus existentes no vaso 

universo, via-se o lugar onde a santíssima trindade e os anjos de Deus 

habitavam. Mas naquele momento em especial, não havia muitas 

atividades no céu, e o lugar parecia deserto. Nenhum coral estava 

cantando, nenhuma casa estava sendo mais preparada, não havia 

serviço de adoração nem labores cotidianos daquele ambiente. Apenas 

alguns poucos anjos podiam ser encontrados andando daqui para ali 

fazendo os últimos preparativos, e o trono onde o Filho do Homem 

deveria estar sentado, estava vazio. 

Terça-feira. Manhã. Mateus Ramgund acordou com a 

voz assustada de Matheus Gondim chamando-o para correrem. O grupo 

da mata de Belo Jardim havia parado debaixo de uma árvore na noite 

anterior, onde Roger havia acendido uma fogueira para espantar o frio. 

Mateus Ramgund acordou atordoado, sem enxergar direito, fruto da 

noite mal dormida e das poucas horas de sono que vinha tendo 

ultimamente. Ele viu que todos estavam se levantando rapidamente. Os 

rostos dos amigos estavam amedrontados. 

-“Deixem seus colchonetes, deixem tudo, vamos 

embora.” - Roger falava sério, aborrecido, quase como um ditador. 

Mateus Ramgund olhou para trás de si, logo abaixo da 

colina onde estavam e viu que homens fortemente armados se 

aproximavam. Levantou-se numa guinada, a tempo de ouvir o chiado 

impaciente de Roger pedindo discrição. Alguns amigos ainda tentavam 

reunir uns poucos pertences, mas Roger os empurrava adiante para 

fugirem sem serem percebidos. Todos começaram a se movimentar e a 

andar rapidamente. Ainda não tinham sido vistos, mas se 
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permanecessem ali, certamente seriam pegos pelos policiais que 

avançavam com velocidade. 

-“Não olhem pra trás, andem, andem.” – A vontade de 

Roger era de largar todos ali e fugir sozinho com sua filha. Mas aquele 

era o seu grupo. Se sentia tão responsável pelos outros adolescentes 

quanto por Luíza. 

Os adolescentes se afastavam o mais depressa que 

podiam, mas a mata era fechada e o grupo inexperiente. Não raro, 

gemidos de susto, dor ou medo quebravam o silêncio tão pretendido 

por Roger. 

Mateus Ramgund desobedecia às ordens que lhe eram 

dadas e olhava para trás constantemente. Via que não estavam 

conseguindo se distanciar com a rapidez necessária. Sem saber como 

agir, orava mentalmente pedindo por algum livramento divino. Depois 

de cerca de dez minutos de caminhada, o grupo chegou até um local 

onde o caminho estava barrado por duas árvores retorcidas que se 

curvavam pela passagem, impedindo que o grupo de cristãos 

prosseguisse com sua fuga. Jasson e Roger começaram a tentar cortar 

os galhos com seus facões. Naquele momento, o pior aconteceu. Dois 

policiais que andavam mais rápido avançando em direção ao grupo, 

pressentiram que não estavam sozinhos na redondeza. O barulho 

causado pela movimentação e o mexer das árvores e arbustos terminou 

por denunciar os adolescentes e pais. Jasson estava terminando de abrir 

o caminho quando escutou os gritos dos policiais atestando que já 

haviam percebido a presença de fugitivos no local. 

Mateus Ramgund prendeu a respiração sem querer. 

Roger começou a proferir verbos curtos, sussurrados, porém 

agressivos. Ordenou que corressem o mais rápido que podiam. Zizi, 

esposa de Winston, estava sozinha com apenas dois de seus filhos: 

Caleb e Kalil, este ultimo de apenas seis anos. Ela tomou o caçula no 

colo e começou a correr desajeitadamente. 

Jasson esperou que todos passassem para que ele ficasse 

por último. Não queria que ninguém se perdesse ou ficasse para trás, 

naquele momento em que a razão era escassa. Roger ia mais a frente 

indicando o caminho. Porém, não havia muito no que se pensar. 

Aqueles pais não conheciam a mata que estavam atravessando e não 

tinham mais tempo de parar e analisar a melhor direção. Todos 

começaram a correr seguindo as passagens mais fáceis. O medo de 

Jasson era que o grupo se dispersasse. Ele gritava insistentemente para 

que todos ficassem juntos, mas suas preocupações mudaram de foco 

quando ele escutou alguns estalos vindos de direções incertas: tiros. 
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Vários adolescentes começaram a gritar. Roger não se preocupou mais 

em ser sussurrante. 

-“Correm, corram.” – A voz de Roger estava embargada 

pelo medo. 

Os adolescentes obedeceram instintivamente. Corriam 

amedrontados, caindo e levantando-se com rapidez incomum. Os 

policiais começaram a correr também. Mateus Ramgund olhava para 

trás periodicamente. Era como se, ao virar seu rosto, aquele ato tivesse 

o poder de distanciar seus perseguidores. No entanto, não importava o 

quanto ele e os amigos corriam, aqueles homens estavam cada vez mais 

perto. Jasson terminou por se distanciar dos outros ao tentar obstacular 

o caminho dos policiais com galhos, troncos soltos e o que lhe vinha 

pela frente. Tudo inútil. 

Depois de cerca de cinco minutos de correria insana, os 

adolescentes acabaram por sair da mata, ao alcançarem uma parte 

descampada a céu aberto.  Jasson chegou logo depois e parou ao ver o 

que estava acontecendo:  

- “Voltem, voltem.” 

O pai percebeu que, embora a mata oferecesse maior 

dificuldade de locomoção, dentro dela, ao menos, os filhos estariam 

escondidos pela vegetação. Mas o grupo já estava por demais distante 

para escutar. Não havia mais o que fazer, todos já estavam se 

espalhando e correndo em diversas direções. Jasson olhou para trás e 

viu que era tarde para tentar se esconder na mata. A equipe de oficiais 

já estava chegando ao local descampado. Ele se ajoelhou e colocou as 

mãos na nuca, entregando-se. 

Denisson já estava longe quando virou o rosto e viu o pai 

sendo agredido por um dos policiais. Resolveu parar e se entregar 

também. Os outros integrantes do grupo corriam para diversos pontos 

da mata. Alguns começaram a clamar pela proteção de Deus quando as 

balas desferidas pelas armas dos policiais começaram a voar 

ininterruptamente por sobre as suas cabeças. 

Mateus Ramgund corria o máximo que podia para 

alcançar os outros. A cada barulho de tiro, ele fechava os olhos. Logo a 

sua frente estava Mateus Gondim. Algumas vezes eles sentiam as balas 

passando próximas a eles e alcançando algum tronco de árvore pelo 

caminho. Até o momento, nenhum adolescente havia sido atingido. 

Mateus continuou a correr. Estava quase alcançando seu amigo quando 

uma das balas atingiu sua perna fazendo com que caísse violentamente 

no pasto verde. Matheus Gondim sentiu que o companheiro caíra. 

Parou de correr e olhou para trás. A cena o chocou. Mateus Ramgund 
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estava se contorcendo de dor no chão. Matheus Gondim olhou pra 

frente e voltou a correr, parando novamente logo em seguida. Voltou 

para o local onde Mateus Ramgund estava. 

-“Vamos, vamos.” 

Matheus Gondim segurou Mateus Ramgund pelo ombro 

e ajudou o amigo a se levantar, se sujando em seu sangue. Em seguida, 

levou-o para um tronco no chão e ali deitaram os dois, por trás do 

madeiro, enquanto as balas passavam por cima deles e os gritos de seus 

amigos ficavam cada vez mais longe. Os policiais passaram por eles 

sem percebê-los - ambos estavam protegidos pelo manto invisível de 

Deus - e continuaram a perseguição. Cerca de quinze minutos de 

correria depois, Maria Inês chegou a uma ribanceira, seguida de Franzé 

e sua mãe. Ela tinha perdido os óculos e não observou o barranco a 

tempo de parar. Terminou caindo no chão e rolando pela beira do 

abismo até se segurar numa raiz forte que se encontrava ali. Franzé 

correu para ajudar a amiga, mas foi surpreendido pelo grito de sua mãe 

por trás de si. Ela estava ajoelhada no chão com um policial apontando 

uma arma para a sua cabeça. 

- “Deixe ela cair, senão sua mãe vai embora.” 

Franzé exitou por um tempo, mas lembrou-se da 

promessa divina. Abaixou-se e estendeu a mão para Maria Inês 

enquanto escutava o som do gatilho sendo ativado. Nenhuma bala saiu 

da arma. Quando o adolescente puxou a amiga para um local seguro, o 

policial, junto com um colega, trouxe os três para a beira do abismo e 

gritou: 

-“Vocês pensam que são mais espertos? Pois ou vocês 

aparecem, ou eu jogo os três abismo abaixo.” 

Alguns segundos se passaram. Franzé olhava para o 

abismo atrás de si. Se caíssem ali seria morte certa. Os policiais 

continuaram a ameaçar Franzé, sua mãe e Maria Inês. Finalmente, 

Roger surgiu de dentro da mata, com as mãos para cima. Aos poucos, 

todos os adolescentes e pais foram aparecendo e se entregando aos 

policiais, exceto por Denisson e Jasson, que já haviam sido 

aprisionados, e por Mateus Ramgund e Matheus Gondim, que estavam 

escondidos. A chuva continuava a cair sobre suas cabeças. Eles foram 

todos reunidos e colocados sob a custódia daqueles homens fortemente 

armados. 

Não muito longe dali, Matheus Gondim observava a 

cena, apavorado. Porém, Mateus Ramgund ainda estava do seu lado, 

sangrando e visivelmente em choque. Ele ajudou a levar o amigo ferido 

para dentro da mata, num lugar menos visível. Após deita-lo, Matheus 
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viu o estado de sua perna. Foi aí que ele também começou a entrar em 

colapso. Não sabia o que tocar, nem o que fazer para resolver aquela 

situação. Mateus Ramgund chorava sem parar e ele tinha medo que os 

policiais ouvissem alguma coisa. 

-“Mateus. Olha pra mim, olha pra mim. Você tem que 

tentar ficar quieto. Fica quieto. Droga. Eu num sei o que é que eu 

faço.” 

Matheus Gondim olhou para vários pontos da floresta 

procurando por algo que não sabia exatamente o que era. Em seguida, 

pegou um galho curto e fino, rasgou um pedaço de sua camisa e 

improvisou um torniquete no ferimento da bala para tentar fazer com 

que a perna parasse de sangrar. Não fazia a mínima idéia se aquilo iria 

adiantar, mas era a única coisa que sabia fazer. Depois deu o resto da 

água de seu cantil para Mateus. Sentou-se ao lado do amigo e segurou 

seus braços. 

-“Calma, calma. Tenta respirar direito. Eu vou pensar em 

alguma coisa.”  

Mateus foi parando de chorar e tentando respirar mais 

profundamente. Alguns minutos se passaram. Os dois ficaram ali, sem 

dizer nenhuma palavra. Matheus Gondim não conseguia ter nenhuma 

idéia do que seria melhor fazer. Dali a pouco eles avistaram os policiais 

ao longe, levando seus amigos cativos para dentro da mata. Ficaram em 

silêncio escondidos. 

Naquele dia, Filipe, Nathália, Denise e Isabela decidiram 

deixar a favela e se aventurar por dentro da mata que cercava o local. A 

sentença de morte contra os cristãos havia sido decretada e eles 

precisavam sair o quanto antes das proximidades da civilização. Denise 

estava reunindo o pouco de comida que tinham num saco plástico. 

Filipe e Nathália estavam improvisando uma cobertura, feita com 

pedaços de lona, para proteger o bebê de Isabela da chuva que caia 

ininterruptamente. A favela onde estavam estava alagada. Seria muito 

complicado sair do local. No entanto, Denise não pensava em como 

faria para enfrentar a chuva. Seus pensamentos estavam voltados para 

seu filho mais novo. 

Na mata de Belo Jardim, a noite estava chegando quando 

Matheus Gondim trouxe algumas frutas que conseguira encontrar para 

o amigo. Mateus Ramgund queimava de febre embora tivesse parado 

de perder sangue. Gondim abaixou-se para tentar fazer o amigo comer: 

-“Guenta mais um pouco, cara, falta muito pouco.” 

Quarta-feira. O grupo de adolescentes aprisionado na 

mata precisava andar sob a chuva que caía, sem pausa para descanso, 
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sem qualquer tipo de comida e sob a ameaça de morte constante dos 

soldados. Franzé ouvia alguns conversando sobre que destino dariam a 

eles: 

-“Eles estão atrasando a gente. Vamo dar cabo dessa 

gente logo. Amanhã é quinta-feira. Um dia a mais um dia a menos não 

vai fazer diferença. 

-“Não, Afonso, a ordem veio do líder. Deve ser amanhã. 

Vamos aguardar e voltaremos para casa como heróis.” 

No mesmo dia, à tarde, alguns policiais entraram na área 

das celas, na penitenciária onde estavam Jefferson, Rebeca e Jade. Eles 

pareciam estar numerando a todos. Aquele número representava a 

ordem pela qual eles seriam mortos através de injeção letal. Jefferson 

recebeu 54, Jade 55 e Rebeca 56. Os números não eram entregues aos 

cristãos detentos, como fichas. Eram anotados numa tabela pelos 

policiais, ao lado do nome. Rebeca já sabia do final daquela história 

desde muito antes dela ter início. Porém, estar ali, presenciando o exato 

momento em que eram determinados a forma e o momento pelos quais 

ela seria morta a enchia de medo e insegurança. 

Quinta-feira. Matheus Gondim acordou com Mateus 

Ramgund gemendo. Ele estava branco. No fim da noite Mateus tinha 

voltado a perder sangue. Gondim tirou a camisa para tentar fazer outro 

torniquete, mas o sangue não parou totalmente. Ele sabia que o amigo 

não duraria muito se continuasse naquela situação. Colheu um pouco 

de água da chuva e deu a Mateus Ramgund. Os dois permaneceram 

deitados juntos durante todo o dia. 

No cair da noite, um intenso negror atingiu a Terra e 

mais especificamente a região pernambucana.
28

 Não se enxergava um 

palmo diante do nariz. Postes de luz, faróis e lanternas não conseguiam 

iluminar muito além de um curto espaço de circunferência. A noite 

                                                 
28

 Apocalipse 16:10 e 11: “E por causa das suas dores, e por 

causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu; e não se arrependeram 

das suas obras. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e 

o seu reino se fez tenebroso; e eles mordiam as suas línguas de dor.” 

Esta é a quinta praga. A bíblia usa uma expressão imprecisa - 

“o seu reino se fez tenebroso” – porém o Espírito de Profecia explica se tratar 

de uma intensa escuridão, na qual não será possível enxergar nem sequer um 

palmo diante dos olhos. 

“O Grande Conflito”, edição condensada, página 359: 

“Multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando um 

denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a Terra.” 
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estava sem estrelas e sem lua. O céu foi tomado por nuvens negras. A 

chuva que caia na região se intensificou. Uma densa neblina cobria a 

região e nada podia ser visto. As pessoas ficaram confusas e ainda mais 

temerosas, mas em todos os lugares havia rumores de preparação para 

o grande evento. À meia noite começaria o período pelo qual o governo 

permitiria que os cristãos fossem mortos por qualquer pessoa em 

qualquer lugar, de qualquer maneira. Anjos satânicos estavam 

ocupados visitando casas, assembléias e locais públicos, fomentando o 

ódio das pessoas contra os cristãos. Onde quer que houvesse um 

cristão, ele deveria ser alcançado e morto. Era a meia noite do povo de 

Deus. Nenhum sinal de livramento estava sendo enviado até aquele 

momento e os cristãos estavam sentindo que o cerco contra eles se 

fechava rapidamente. 

Denise, Filipe, Nathália e Isabela estavam andando o 

mais rápido que podiam, mas ainda não haviam conseguido sair 

totalmente da área urbana. A chuva dificultava cada vez mais a 

caminhada e o bebê de Isabela não parava de chorar. As pessoas 

olhavam com desconfiança para aqueles cristãos andando na chuva 

morro acima. Filipe se ofereceu para segurar o bebê, pois Isabela 

andava com dificuldade. 

O grupo na floresta teve de parar a caminhada. Os 

soldados não conseguiam enxergar nada a sua frente e era por demais 

perigoso continuar prosseguindo. As lanternas não conseguiam 

iluminar muita coisa e um dos comandantes decidiu parar e aguardar o 

momento quando poderia dar cabo da vida de seus prisioneiros. 

Longe dali, na verdade em outro continente, uma 

descoberta aterradora estava para ser feita. Era por volta de oito horas 

da noite quando o comandante Craig Arden recebeu uma ligação em 

sua casa, em Houston, EUA. Era da NASA, mais especificamente do 

setor responsável pelo controle da estação espacial internacional. O 

funcionário parecia bem nervoso e requisitou a presença imediata do 

comandante ao local. Vinte minutos depois, Craig chegava ao centro de 

comando e caminhou rapidamente por entre as portas de segurança até 

chegar à sala de controle, onde atendeu a uma ligação no computador 

de comunicação. Era um dos astronautas que se encontrava na estação 

espacial na órbita da terra. Um russo que, aflito, deu a notícia 

apocalíptica: 

-“Tem algo muito estranho acontecendo aqui. Tem uma 

coisa se aproximando da órbita da terra.” 

- “O que é, pode descrevê-la?” – perguntou-lhe o 

comandante. 



 111 

- “Não. Só vejo um brilho, um clarão enorme no espaço 

e vem com muita velocidade, mas eu não consigo enxergar o que é. O 

brilho é muito forte. Só consigo distinguir vultos. São grandes. E estão 

se mexendo. Ta vindo muito rápido, muito rápido. Ai......fecha, fecha, 

fecha isso....” 

- “O que foi? Alô.” 

-“Ta forte demais, forte demais. Aaahhh.” 

Os oficiais da sala de comando escutaram gritos, 

barulhos de objetos caindo e um som o qual não conseguiam distinguir. 

Estavam com a respiração suspensa. Do outro lado, os astronautas não 

respondiam mais às tentativas de estabelecer contato. De repente, a 

comunicação caiu.  

Na verdade não havia mais sinal de nada. O comandante 

tentou entender o que estava acontecendo, mas um a um os parelhos 

paravam de funcionar. Não importava o quanto procurassem resolver o 

problema, a base espacial e os satélites artificiais haviam sido 

destruídos. Tudo o que dependia de satélites artificiais ficou 

inoperante. 

Na mata de Belo Jardim, os relógios dos policiais 

marcavam 20:45 quando pararam de funcionar. Agora os oficiais e seus 

prisioneiros estavam ali, presos no meio do nada, com a chuva caindo 

sobre suas cabeças, e envoltos na mais completa escuridão.  

A notícia da destruição da estação espacial e dos satélites 

foi espalhada com a maior rapidez possível pelos meios de 

comunicação que ainda estavam disponíveis. As pessoas entraram em 

pânico e os líderes recorreram aos falsos Cristos. Satanás sabia o 

momento que se aproximava, mas queria causar o máximo de 

destruição possível. Prometeu manifestar seu poder protetor, mas 

somente sob a condição de que todos os cristãos fossem exterminados. 

O clamor ecoou pela noite através do rádio e as multidões se 

prepararam para a matança. Denise, Isabela e os dois adolescentes 

corriam o mais rápido que conseguiam, pois já notavam a 

movimentação das pessoas. Muitos já estavam nas ruas procurando 

havidamente os cristãos.
29

 

                                                 
29

 Apocalipse 16:13-16: “E da boca do dragão, e da boca da 

besta, e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos, semelhantes a 

rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios; os quais vão ao 

encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a 

batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como 

ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas roupas, para que 
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Na mata, a pesada chuva ainda castigava os últimos 

momentos de vida de Mateus Ramgund. Matheus Gondim não saía do 

seu lado um minuto sequer. Ramgund virou um pouco a cabeça para 

falar como o amigo: 

-“Matheus, quanto tempo vai levar até eu morrer?” 

                                                                                                           
não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar 

que em hebreu se chama Armagedom.” 

O Apostolo João fala que viu sair três espíritos imundos 

semelhantes a rãs. É sabido que três são as mensagens angélicas de Deus para 

seu povo, assim como também são três os componentes da santíssima 

trindade. Portanto, Satanás também formou sua falsa e demoníaca trindade, 

composta pela Besta (pode político e/ou religioso), pelo Dragão (Satanás) e 

pelo falso profeta (enganos propagados por Satanás e pelos poderes político e 

religioso). Estes três, juntos, proferirão enganos e milagres. Este prodígios são 

aqui representados como espíritos imundos semelhantes a rãs. O Pastor Henry 

Feyerabend conta que as rãs podem hibernar durante o inverno, mas passado o 

frio, elas voltam às suas atividades normais. Assim como as rãs, os agentes 

satânicos da trindade demoníaca estão agora hibernando, sem efetivar milagres 

e desenvolver perseguições que tragam maiores tormentos aos cristãos, mas 

chegará o dia em que Satanás novamente terá permissão para novamente 

operar feitos impressionantes jamais vistos. 

Já no fim do tempo do fim, Satanás convocará todos os reis da 

terra, os povos e as nações, para perseguirem o povo de Deus no lugar 

chamado Armagendon. Chamamos de Armagedon o que hoje se conhece 

como Vale de Megido. Este vale é localizado na cordilheira de Carmelo e é 

um ponto de encontro entre três continentes. Uma estrada vai para o Egito e a 

África, ao sul; outra segue para o Líbano e Europa, ao norte; e a terceira leva 

para a Ásia, ao leste. Este vale foi palco de várias batalhas entre Israel e seus 

inimigos. Porém, o mais importante não são os aspectos geográficos. O termo 

Armagedon diz respeito à grande convocação feita por Satanás, através dos 

poderes político e religioso, que estarão sobre seu controle, para pelejar contra 

o povo de Deus. Será retirada a proteção estatal que impede os cidadãos 

comuns de matarem os cristãos e todos serão convocados para participar deste 

homicídio coletivo. 

Vejamos o que Ellen White afirma em “O Grande Conflito”, 

edição condensada, à página 359: “Quando a proteção das leis humanas for 

retirada dos que honram a lei de Deus, haverá, nos diferentes países, um 

movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo 

indicado no decreto, o povo conspirará para desfechar numa só noite um 

golpe decisivo, que faça silenciar a voz do dissentimento e reprovação. O 

povo de Deus – alguns nas celas e prisões, outros nas florestas e montanhas – 

pleiteia ainda a proteção divina. Homens armados, instigados pelas hostes de 

anjos maus, estão se preparando para a obra da morte.” 
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Matheus respondeu sério: 

-“Acho que mais algumas horas, mas não pense nisso 

agora.” 

A respiração de Mateus Ramgund estava difícil. 

- “Me fale alguma coisa sobre o céu”, pediu. 

Matheus Gondim começou a recitar o texto de 

Apocalipse vinte e um enquanto Mateus Ramgund fechava os olhos: 

- “E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se 

foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a 

santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, 

adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma 

grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus 

está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e 

Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; 

e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem 

dor; porque já as primeiras coisas são passadas. Eis que faço novas 

todas as coisas. Eu sou o Alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem 

tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele 

que vencer herdará estas coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu 

filho”. 
Mas aquele não era tempo de morrer. Quando Gondim 

pronunciou as ultimas palavras da promessa, a chuva subitamente 

parou. Ele estranhou o fato e temeu pelo que pudesse estar 

acontecendo. Sem acreditar que a chuva havia se encerrado, Gondim 

levantou-se, tomou sua lanterna e se dirigiu até um lugar sem árvores, 

para tentar constatar se de fato não havia mais chuva. A escuridão 

ainda era intensa. Ele não conseguia distinguir o céu e a paisagem. 

Porém, sentiu que não havia mais gotas caindo das nuvens. Olhou em 

volta e conseguiu enxergar um pequeno feixe de cores distintas ao 

longe. Algum tempo depois, Matheus notou que se tratava de um arco-

íris que se formava lentamente no céu escuro. Era o maior arco-íris que 

ele já havia visto. O arco aumentava cada vez mais de um extremo a 

outro do horizonte, até circundar o céu por completo. Era nítido, como 

se pudesse ser tocado. Matheus ficou eufórico. Aquele sinal era claro. 

Deus não estava morto.
30

 Ele então voltou correndo para buscar seu 

amigo ferido.  

                                                 
30

 “Então o arco-íris atravessa os céus e parece cercar cada 

um dos grupos de oração. As multidões iradas se detêm. É esquecido o objeto 

de sua ira sanguinária. Contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando 

pôr-se ao amparo de seu fulgor.” (“O Grande Conflito”, edição condensada, 

página 359). 

http://www.tiosam.com/enciclopedia/?q=Deus
http://www.tiosam.com/enciclopedia/?q=Deus
http://www.tiosam.com/enciclopedia/?q=Deus
http://www.tiosam.com/enciclopedia/?q=Deus
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-“Tu precisa ver isso, Mateus. Cristo vem, Cristo vem.” 

Gondim levantou Ramgund pelo braço e o levou até o 

local aberto, onde as árvores não tapavam o céu. Ao chegarem, ele o 

deitou na grama e depois deitou ao seu lado. Era uma cena linda 

observar o arco da aliança de Deus estampado nos céus negros. 

Na cidade, a cena do arco-íris tinha calado a turba 

perversa que caçava os Cristãos. Todos ficaram admirados olhando 

para os céus e observando o sinal de Deus, sem sequer saber de sua 

procedência divina. Mas a ordem era urgente, e logo seus corações, 

incentivados por anjos demoníacos, voltaram-se para a perseguição ao 

povo de Deus. 

No presídio, não havia mais tempo nem estrutura para 

matar os cristãos um a um através de injeção letal. Os policias 

preparavam suas armas. Fariam uma chacina nas celas mesmo, mas 

aquela loucura tinha que parar. Tinham a ordem do falso Cristo de que 

todos poderiam ser mortos por qualquer cidadão, de qualquer maneira, 

e isso lhes bastava. Armas preparadas, os policiais começaram a andar 

pelos corredores em direção às celas. Jefferson podia ver as botas 

pretas se aproximando. Ao passarem pelo espaço aberto do presídio, os 

policiais se detiveram por algum momento. Observavam que, no céu 

completamente negro, algumas nuvens se abriam dando lugar a um 

curto, porém forte feixe de luz que começava a incidir sua 

luminosidade sobre o céu. O ponto de alcance daquele feixe foi 

aumentando, aumentando, até que começou a rasgar o firmamento, 

passando por entre o arco-íris.
31

 

Do Alto de seu apartamento, no décimo sexto andar na 

Avenida Boa Viagem, Igor se dirigiu até a varanda para ver o que 

estava acontecendo. Desde que havia fugido da mata de Belo Jardim, 

ele não saíra mais de casa. Ao conseguir voltar ao Recife, havia 

solicitado a ajuda do pai, um advogado, para entregar os amigos em 

Belo Jardim, em troca do perdão judicial. Conseguira, e desde então 

não tivera mais paz de espírito. Terminou se enclausurando dentro de 

casa, com medo de sair e ser pego pela ira divina. Desde que os sinais 

da segunda vinda de Cristo se agravaram, ele começou a surtar. Sua 

respiração estava ofegante. Igor suava frio e ficava andando em 

círculos, falando sozinho sobre como justificaria a Deus a atitude que 

tivera. Conquanto estivesse deitado em sua cama, Igor vira que algo 

                                                 
31

 “Em meio aos céus agitados, acha-se um espaço claro, de 

glória indescritível (...)” (“O Grande Conflito”, edição condensada, página 

359). 
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diferente estava acontecendo nos céus do Recife e saiu para olhar. O 

feixe de luz já estava na metade do caminho em direção à superfície da 

terra. Igor sabia que sinal era aquele. Agora, era uma questão de 

minutos e tudo começaria a tremer.
32

 Seus pais não estavam em casa. 

Ele correu para descer do prédio. Tentou pegar o elevador. Estava 

parado. Teve que descer pela escada. Dezesseis andares. 

Denise, Nathália, Filipe e Isabela, pararam sua 

caminhada para olhar maravilhados aquele grandioso sinal. Na mata, 

Matheus Gondim e Mateus Ramgund também observavam o feixe de 

luz deitados no pasto olhando para o céu. Em todas as partes da terra as 

pessoas mantinham o olhar fixo para aquela cena. O grupo com os 

soldados na mata, não podia enxergar com clareza o sinal divino, pois 

estavam cobertos pela floresta densa. Os policiais se entreolhavam: 

-“Vamos acabar com isso logo.” 

Levantaram-se. 

No presídio do Bom Pastor, Cléia não podia enxergar a 

luz, pois sua tela era completamente fechada, sem nenhuma janela 

sequer. Ela havia passado as ultimas horas orando, mas se levantara ao 

escutar os passos dos policiais que vinham buscá-la para a sua 

execução. Orou mais uma vez a Deus entregando o seu espírito e 

esperou de pé.  

Na avenida Boa viagem, Igor não esperou descer o 

prédio todo. Parou na sobreloja, onde ficava o salão de eventos do 

edifício. Correu até a parte descoberta e chegou a tempo de olhar o 

exato momento em que o ponto luminoso vindo do céu atingiu a 

superfície da terra. 

Foi quando uma voz como a de muitas águas, clara, 

soberana, vinda do céu exclamou palavras que foram ouvidas no 

mundo inteiro por todas as pessoas: 

- “ESTÁ FEITO”.
33

 

                                                 
32

 Ellen White descreve uma série de acontecimentos entre o aparecimento do 

arco-íris no céu e o aparecimento do ponto luminoso (descrito pela serva do 

senhor como “um espaço claro, de glória indescritível.”). Optamos por não 

incluí-los na nossa narração imaginária por não termos detalhes suficientes 

sobre a ordem dos fatos nem a literalidade dos mesmos nos escritos do 

Espírito de Profecia consultados. Porém, a profetiza afirma que haverá uma 

voz ordenando aos justos que olhem para cima, quando então verão o Filho do 

Homem sentado em seu trono. Esta cena seria seguida de “grandes sinais e 

maravilhas”. 
33

 Apocalipse 16: 17 a 21: “E o sétimo anjo derramou a sua 

taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. 
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A terra tremeu. Um tremor qual nunca houvera se dado, 

por todo o planeta. Igor não conseguia ficar de pé. Caiu no pátio de seu 

prédio, observando aterrorizado enquanto pedaços de concreto caíam 

da cobertura. As ruas da cidade começaram a se rachar. Vários carros e 

muitas pessoas foram tragados pelo chão.
34

 Os edifícios começaram a 

cair e ouviam-se os gritos de terror dos moradores dentro deles. Os 

céus se agitaram. As nuvens eram movidas em todas as direções e 

chocavam-se umas com as outras produzindo relâmpagos e trovões. 

Saraivadas de granizo caíam do céu e clarões e explosões enormes de 

luz viam–se por todo o firmamento.  

Quando o tremor chegou à penitenciária onde estavam 

Jefferson, Rebeca e Jade, as grades das celas foram a primeira coisa a 

ruir. Anjos de Deus cuidaram de derrubá-las para que os cristãos presos 

não fossem soterrados pelos escombros. Os soldados que já estavam 

chegando à área das celas foram pegos de surpresa pelos tremores. Eles 

não conseguiam controlar suas armas. Elas caíram no chão e 

dispararam sozinhas todas as balas que possuíam. Vários oficiais foram 

atingidos. Eles não tinham condições sequer de permanecerem de pé 

                                                                                                           
E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca 

tinha havido desde que há homens sobre a terra; tal foi este tão grande 

terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das 

nações caíram; e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice 

do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu; e os montes não se 

acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso 

de um talento; e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da 

saraiva; porque a sua praga era mui grande.” 

Esta ultima praga se refere aos eventos que terão lugar 

momentos antes do primeiro anjo ser avistado no céu, anunciando o retorno 

glorioso de Cristo. Boa parte dos teólogos adventistas considera esta 

descrição, por mais impressionante que seja, como literal. Vejamos o que nos 

diz Ellen White em “O Grande Conflito”, edição condensada, página 360: 

“Em meio aos céus agitados, acha-se um espaço claro, de voz indescritível, de 

onde provém a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: “Está 

Feito”. Essa voz abala os céus e a Terra. Há „um violento terremoto, tão 

violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o 

pior de todos.‟. Anfractuosas rochas são espalhadas por toda parte. (...) ouve-

se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios(...).” 
34

 “A superfície da Terra está a quebra-se. Seus próprios 

fundamentos parecem ceder.” (“O Grande Conflito”, edição condensada, 

página 360). 
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para fugir ou se proteger. Pedaços de concreto de todas as partes caíam 

por cima deles. 

Jefferson pegou Rebeca e Jade pela mão e correu o mais 

depressa que pode, procurando desviar das pedras e das paredes que 

ruíam. Havia gente correndo e gritando de um lado para o outro. 

Alguns caíam no chão rogando a Deus por seu livramento. Jade puxou 

o braço de Jefferson para que parassem de correr. Ela chorava 

histericamente. 

- “Não vai dar, não vai dar.” 

- “Vai sim. Para de pensar nisso, vem logo”, gritava 

Jefferson. 

Os três chegaram até uma escada. Porém, era impossível 

descerem por ela sem que fossem atingidos pelos pedaços de concreto 

que estavam e caindo. Jefferson olhou para trás e observou que o 

primeiro andar estava cedendo. Não teve tempo de pensar muito. 

Apenas puxou suas duas amigas e as levou para as escadas de 

emergência. Após o estrondo, ele pode observar que havia a 

possibilidade de que eles conseguissem descer pelo monte de entulho 

que se formara entre o que restou do primeiro piso e o térreo da cadeia. 

Os três correram tropegamente, enquanto o chão continuava a tremer. 

Rebeca observou que ainda havia muitos cristão nos 

andares superiores tentando escapar. Alguns desciam pelos escombros, 

outros pelas escadas, mas todos estavam conseguindo fugir. 

- “Vem Rebeca, anda.” – Jefferson chamava. 

Não havia muito tempo. Em breve toda aquela estrutura 

viria abaixo. Os três adolescentes desceram com dificuldade através 

dos escombros. Quando finalmente chegaram ao chão, começaram a 

olhar em volta para tentar achar uma saída. Uma das pessoas que 

tentava escapar - um homem que beirava seus quarenta anos - chamou-

os para uma passagem que levava até o pátio onde estava o portão 

principal. Os três correram atrás do homem. Eles passaram por um 

estreito corredor e desviaram de alguns caminhos interrompidos até 

que alcançaram o pátio. Observaram que uma parte do muro já havia 

ruído e não foi difícil passarem pelo buraco formado e chegarem ao 

lado de fora do presídio. Lá, puderam prestar mais atenção no céu. 

Viram que ele estava sendo tomado por explosões como que de fogo, e 

elas estavam cobrindo todo o firmamento celeste. Viam pessoas 

gritando e pedindo socorro, correndo de um lado para o outro, mas os 
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três adolescentes e os outros santos conseguiam se manter erguidos 

para observar aquela cena espetacular.
35

 

Na Avenida Boa Viagem, Igor ainda estava na sobreloja 

de seu prédio quando a estrutura do edifício começou a dar sinais de 

que tombaria. As pilastras da parte norte estavam rachando e cedendo. 

Ele notou que o prédio todo estava se curvando para trás. Igor não 

sabia o que fazer. Era tarde demais para descer as escadas rumo à saída 

do residencial. Ele procurou o lugar mais próximo para tentar se 

proteger da queda. O prédio se curvava mais e mais. O Adolescente 

subiu no parapeito da sobreloja e conseguiu descer por um muro a 

tempo de correr para o calçadão da praia e observar sem fôlego o 

monstro de 23 andares caindo em cima de diversos outros prédios, por 

cima da Avenida Conselheiro Aguiar, uma das vias principais do bairro 

litorâneo de Boa Viagem. Igor olhou à sua volta. Diversos prédios 

estavam ruindo, pessoas morriam aos montes, soterradas pelos 

escombros e tragadas pelo chão que tremia.
36

 Deitado no calçadão 

como estava, teve a idéia de olhar em direção ao mar. As águas haviam 

recuado cerca de trezentos metros e uma enorme onda, de cerca de cem 

metros de altura estava vindo em direção à cidade. Igor arregalou os 

olhos. Entrou em pânico. Gritava sons incompreensíveis e tentava ficar 

de pé para fugir da destruição. Precisava achar um lugar alto. Correu 

em direção aos escombros de seu prédio e tentou subir no ponto mais 

acessível. A onda se aproximava rapidamente e não havia outro lugar 

para correr. As pessoas tentavam se refugiar, mas era algo quase 

impossível naquele cenário de destruição. Quando a onda atingiu a 

avenida, arrastou um sem número de pessoas com sua fúria. Crianças, 

idosos, adultos, todos foram tragados pela força do mar. A onda trouxe 

consigo a água de coloração vermelha como que sangue conforme a 

praga que havia infestado o oceano. A água continuou avançando até 

alcançar Igor subindo nos escombros do edifício. O rapaz gritava de 

medo, mas não pode evitar ser atingido pela onda que o arrastava pelo 

bairro adentro. Após o choque inicial, Igor percebeu que ainda estava 

vivo. Estava sendo levado pelas águas, mas não havia sido jogado por 

elas contra nenhum obstáculo. À sua volta, algumas pessoas também 

estavam sendo levadas vivas. Ele procurou alguma coisa, fosse 

                                                 
35

 “As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus é 

libertado.” (“O Grande Conflito”, edição condensada, página 360). 
36

 “Grandes pedras de saraiva operam sua obra destruidora. 

Orgulhosas cidades são derribadas. Suntuosos palácios, nos quais os homens 

dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante 

de seus olhos.” (“O Grande Conflito”, edição condensada, página 360). 
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escombro, árvore ou qualquer outro objeto com o qual pudesse se 

apegar para não sucumbir na fúria da onda. Terminou esbarrando nos 

escombros de outro edifício que havia caído. 

As águas continuaram a avançar, chegando até o 

Shopping Recife, o principal centro de compras do bairro, à cerca de 

setecentos metros da praia. Lá ela arrastou carros, pessoas e entulhos. 

Terminou por invadir o recinto, pegando de surpresa vigilantes e outros 

funcionários que tentavam escapar dos tremores. Foi perder força 

apenas na favela do canal, a cerca de um quilômetro e trezentos metros 

da orla. Os barracos foram completamente destruídos.
37

 

Foi então, que a onda começou sua viagem de volta para 

o mar, arrastando tudo o que encontrava. Mães viam seus filhos sendo 

tragados pela força da água sem nada poder fazer. A água passava 

pelos becos sinuosos da favela destruindo casas, atirando pessoas 

contra escombros e arrancando árvores. Do lugar onde estava, Igor 

pode perceber que a água estava retroagindo de volta ao mar. Subiu 

então para mais alto, onde não pudesse ser atingido pela correnteza. De 

onde estava, ele podia ver corpos desacordados por todos os lugares. 

Não estava só. Algumas pessoas clamavam por ajuda para fugir da 

destruição. Igor as auxiliava como podia, sem colocar sua própria vida 

em risco. 

O monte onde Filipe, Nathália, Denise e Isabela estavam, 

estava sofrendo abalos sísmicos ininterruptos e avassaladores. Porém, 

sua estrutura continuou de pé. Do alto de onde estavam, os quatro 

puderam observar quando o mar invadiu a orla afogando todos que lá 

se encontravam. O céu ficava mais e mais coberto com as explosões. 

Sentados no chão, os quatro rogavam a Deus pelo seu livramento final 

naquela hora de pânico. Isabela abraçava seu bebê buscando protegê-lo 

dos tremores. Denise procurava amparo nos braços do filho mais velho. 

Nathália observava com temor o desenrolar daquelas cenas. 

O presídio onde Cléia se encontrava, estava tinha 

começado a ruir quando ela correu e tentou abrir a porta da cela. 

Porém, era inútil. A porta não se abria. Ela gritava implorando aos 

homens do lado de fora da cela: 

- “Abre, abre. Me deixa sair, por favor.” 

                                                 
37

 “O mar é açoitado com fúria. (...) Os portos marítimos que, 

pela sua iniquidade, se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas 

enfurecidas.” (“O Grande Conflito”, edição condensada, página 360). 
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Nenhuma resposta. Ela parou, sentou-se no chão, 

encostada à porta, e fechou os olhos. As paredes e o teto começaram a 

ruir ao seu redor. 

Deitados na grama, Matheus Gondim e Mateus Ramgund 

observavam enquanto o céu se enchia com a coloração de fogo. As 

nuvens continuavam a se chocar, os relâmpagos, as explosões e os 

trovões eram intensos. 

Quando o terremoto atingiu a mata de Belo Jardim, as 

árvores foram arrancadas pela raiz, os rios mudaram seu curso, 

montanhas inteiras vieram ao chão. Algumas erupções podiam ser 

vistas e havia vários focos de incêndio. Apareceram os guardas que 

vigiavam o grupo dos adolescentes foram lançados ao chão pela força 

do tremor. Denisson levantou-se. Embora a força do terremoto fosse 

tremenda, ele viu que milagrosamente lhe era possível equilibrar-se de 

pé. 

Roger gritou: 

-“Correeee.” 

Um por um os integrantes daquele grupo foram se 

levantando e todos começaram a correr por entre as árvores que se 

agitavam até atingir um espaço a céu aberto a ponto de ver quando as 

explosões estavam acabando de preencher a escuridão do céu por 

completo.
38

 

A terra ainda tremia, mas passados cerca de dois minutos 

após os adolescentes terem chegado ao local descampado, os tremores 

findaram. O grupo parou a correria. Denisson olhou para trás e viu que 

os policiais não os estavam perseguindo. O tempo e o ambiente 

estavam estranhamente calmos. Apenas uma brisa suave soprava sobre 

eles. 

Quando percebeu que a terra parara de tremer, Mateus 

Gondim levantou-ser para observar melhor os estragos. 

Na cidade, Igor também se equilibrou e começou a 

descer dos escombros onde estava. 

Por todos os lugares as pessoas ainda vivas se 

levantavam e olhavam fixamente para o céu. Havia algo estranho no ar. 

Os tremores haviam parado, mas era possível se escutar alguns ruídos, 

sons que não podiam ser distinguidos. Passaram-se alguns poucos 

minutos. O firmamento estava todo cor-de-fogo. Os sons ficaram mais 

                                                 
38

“Relâmpagos terríveis envolvem a terra num lençol de 

chamas.” (“O Grande Conflito”, edição condensada, página 360). 
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fortes. Pareciam como de instrumentos. Metais. Ainda estavam longe. 

Nenhuma melodia podia ser distinguida.
39

 

Quando o terremoto cessou, na chácara em Belo Jardim, 

Eg correu até a cova de seu filho e percebeu que a terra havia cedido 

ali. Porém, não conseguia ver Lucas, morto ou vivo.  

Na superfície da Terra, os santos e os ímpios ainda vivos 

olhavam para o céu. Notaram que as nuvens começaram a se agitar de 

novo. Passaram-se um, dois, sete, oito minutos sem que nada 

acontecesse. De repente, uma explosão de luz foi vista no meio do céu. 

As pessoas que assistiam se assustaram. A explosão foi acompanhada 

de um som magnífico, de trombeta. Era o primeiro anjo invadindo o 

campo de visão da terra. A melodia de seu instrumento tornou-se 

audível. Uma explosão de luz acompanhou o anjo, depois dois, três e 

por todo céu, anjos com trombetas invadiam o firmamento do planeta. 

Seres enormes, com entre três e quatro metros, com vestes brancas, 

asas parecidas com as da águia, lindos, gloriosos e cheios de luz. O 

pânico tomou conta dos ímpios, a alegria cercou o coração dos justos. 

A cena era incrível. Os seres celestiais surgiam de todas as partes do 

céu. O brilho que os acompanhava ofuscava a visão das pessoas na 

terra. A escuridão total foi dando lugar àqueles feixes de luminosidade. 

O som da música celestial ia aumentando mais e mais, à medida que 

novos instrumentistas com suas harpas, trombetas e demais 

instrumentos entravam no ambiente terrestre. 

No presídio do Bom Pastor, Cléia abriu os olhos sem 

poder acreditar que ainda estava viva. Depois de examinar o local, 

percebeu que os escombros haviam formado um pequeno corredor por 

onde a luz entrava através de uma saída no final dos entulhos. Ela 

rastejou como podia até alcançar a abertura que dava para fora do 

amontoado de concreto e ferro retorcido. Quando finalmente conseguiu 

sair, alguns milhares de anjos já se encontravam na atmosfera da terra. 

Muitas pessoas corriam aterrorizadas, mas ela pode divisar os santos: 

alguns ajoelhados, outros clamando glórias ao nome de Deus. Eis que 

chegara o grande dia do Senhor. A música ficava mais e mais forte e 

vibrante. Era uma melodia divina, qual nunca havia se escutado na 

Terra. Soberana, majestosa e poderosa. A canção entrava nos ouvidos 

dos santos e tomava conta dos seus corações enquanto eles observavam 

aquele espetáculo. 

                                                 
39

 “Não se sabe se os primeiros anjos aparecerão em meio ao 

terremoto, ou se haverá uma cessação de tremores antes. Portanto, alguns 

detalhes da cena que imaginamos acima são meramente fictícios.” 



 122 

Os adolescentes e pais na mata não sabiam se 

ajoelhavam, se abraçavam uns aos outros, ou mesmo se gritavam. Não 

havia emoção que pudesse expressar os sentimentos dos que ali 

estavam.  

Ajoelhados e em reverência, Nathália, Denise, Filipe e 

Isabela observavam o céu repleto de anjos. Dezenas de milhões e mil 

vezes milhares de anjos enchiam o firmamento como gotas de chuva.
40

 

Eles cantavam “GLÓRIAS A DEUS NAS ALTURAS. BENDITO 

SEJA AQUELE QUE VEM NAS NUVENS DOS CÉUS”. O coro 

celestial fazia uma harmonia jamais ouvida antes. Um único anjo podia 

cantar em até quatro vozes diferentes ao mesmo tempo. 

Cerca de meia hora se passou. Havia anjos em todas as 

partes do planeta. Eles podiam ser vistos por todo o olho, fosse no 

Brasil, fosse no Japão ou em qualquer outro continente. 

Mas o momento máximo daquele dia estava para chegar. 

Uma pequena nuvem negra, do tamanho das mãos de um homem foi se 

formando no lado oriental do céu. A nuvem começou a aumentar e a se 

tornar branca.
41

 Duas grandes paredes laterais de anjos começaram a 

ser visualizadas. A altura das paredes era formada por cerca de cinco 

anjos suspensos no ar, um por cima do outro, sem que, no entanto, se 

tocassem. Suas extensões eram formadas por uma quantidade de anjos 

cujo número é impossível determinar, mas seus cumprimentos eram de 

cerca de trezentos metros cada. Logo todos viram que as paredes 

protegiam círculos de anjos. O primeiro era enorme, o segundo menor 

e o terceiro estava logo à frente de dois anjos com uma glória superior 

a dos outros, com brilho descomunal.
42

 

                                                 
40

 “Santos anjos, em vasta e inumerável multidão, 

acompanham-no (Jesus), „dez milhares vezes dez milhares e milhões vezes 

milhões‟.” (“O Grande Conflito”, edição condensada, página 362). 
41

 “Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra. É a 

nuvem que rodeia o Salvador. Em solene silêncio o povo de Deus fita-a 

enquanto se aproxima, ate ela se tornar uma grande nuvem branca, 

mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, encimada 

pelo arco-íris do concerto.” (“O Grande Conflito”, edição condensada, página 

362). 
42

 É impossível descrever, mesmo que superficialmente a 

glória e os detalhes do retorno de Cristo. É certo que Ellen White descreve 

este evento de forma mais detalhada do que o texto bíblico, mas como estamos 

tratando de uma história fictícia, muitos destes detalhes ficam a cargo de nossa 

imaginação. Assim, é necessário esclarecer que nem a bíblia nem o Espírito de 

Profecia falam das paredes de anjos descritas acima, nem tampouco dos 

círculos de seres celestiais inclusos nesta narrativa. Também não é possível 
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Depois que o ultimo círculo foi visualizado, algo 

começou a ser visto saindo da nuvem. Primeiro os pés. Depois, parte 

do que parecia ser um trono pode ser visualizado. O corpo no trono foi 

saindo cada vez mais da nuvem e os santos puderam ver as pernas, o 

dorso e....................finalmente.................o rosto. O rosto do Filho do 

Homem. Com uma coroa sobre a sua cabeça, sua glória iluminou a 

superfície da terra e a noite ficou clara como o dia. Com as mãos 

erguidas, Ele controlava as forças da natureza e ditava as ordens para 

os anjos. Quando Seu trono saiu completamente da nuvem, as paredes 

de anjos se desfizeram em perfeita sincronia. Os anjos de uma parede 

cruzaram-se com os anjos da outra parede e se espalharam pelos céus. 

Jesus pode ser completamente visualizado.
43

 Satanás tremeu e a falsa 

glória do engano lhe foi retirada. Os ímpios puderam finalmente ver 

quem era aquele a quem tinham adorado durante tanto tempo. 

Igor gritou um urro de dor e medo quando viu o Cristo 

que traíra. A loucura o possuiu e ele desejou ter morrido antes. Saltou 

de onde estava clamando que as pedras dos escombros o tragassem. 

Correu enlouquecido por entre a devastação do local onde estava. Tudo 

em vão. Não podia se esconder do Filho de Deus e de sua glória. 

Terminou por se curvar de costas para a cena, escondendo seu rosto 

para não ser visto pelo Deus ao qual rejeitara. 

Depois que Cristo saiu por completo da nuvem que o 

escondia, ele ordenou que os anjos tocassem a superfície da Terra. Os 

primeiros mensageiros então desceram até encostarem seus pés no 

chão. Esta atitude causou pânico entre os ímpios. Eles corriam da 

presença dos anjos para se esconderem deles. Alguns procuravam a 

morte como um doce alívio, mas seus destinos já estavam selados. 

Seriam obrigados a encarar a glória d‟Aquele que vinha nas nuvens. Os 

justos batiam palmas. Clamavam glórias e aleluias, sorriam a choravam 

de felicidade.
44

 

                                                                                                           
determinar com precisão se Cristo aparecerá pela primeira vez junto com seus 

anjos, ou se estes serão vistos primeiro. 
43

 “Agora não mais como „Homem de dores‟, Jesus aparece 

como poderoso vencedor. Santos anjos, em vasta e inumerável multidão, 

acompanham-no (Jesus), „dez milhares vezes dez milhares e milhões vezes 

milhões‟. Todos os olhos contemplam o Príncipe da vida. Um diadema de 

glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor 

deslumbrante do Sol meridiano.” 
44

 Apocalipse 6:15-17: “E os reis da terra, e os grandes, e os 

ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se 
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Na chácara de Belo Jardim, a casa havia sido 

completamente destruída pelo terremoto intenso. Eg, sua mãe Rute e 

Cândido esperavam próximos à cova de Lucas quando avistaram que 

quatro anjos vinham com velocidade na direção do pequeno grupo. Eg 

segurava nas mãos de sua mãe quando os quatro anjos atingiram o solo. 

Eram seres enormes. Eg pode perceber que sua forma se assemelhava à 

forma humana. Porém, era difícil distinguir detalhes como a cor dos 

olhos ou a textura do cabelo, devido ao intenso brilho que os 

circundava. Um deles pronunciou as palavras que Cristo designara para 

serem ditas aos santos salvos pelo seu sangue: 

-“Vinde santos do cordeiro, entrai no gozo do teu senhor. 

É chegada a hora de leva-los até os portões da sua nova morada.” 

Rute perdeu as forças das pernas. Não estivesse sendo 

segurada por Eg e Cândido, ela certamente não se sustentaria de pé. 

Haviam muitas coisas que aquelas quatro pessoas gostariam de dizer, 

mas sua admiração não permitiu que conseguissem pronunciar nem 

uma palavra sequer. Mudos estavam, mudos permaneceram. 

Um dos anjos separou-se dos outros três e se dirigiu até o 

buraco onde Lucas havia sido enterrado. Lá estando, ele ergueu as 

mãos e Jesus exclamou as palavras de ordem: 

-“Filhos, vosso Pai vos chama. Levantem-se.” 

Eg perdeu as forças. Caiu sentada no chão onde estava e 

continuou a observar a cena. 

A terra começou a se mover. Feixes de luz começaram a 

sair de dentro do aterro. Eg percebeu que algo saia de dentro do buraco. 

Era um ser igualmente coberto de luz. Lentamente aquela pessoa foi 

saindo de dentro da cova, suspenso no ar pelos anjos. Era seu filho 

Lucas que erguia-se na sua frente. Ela reconhecia os traços do seu 

primogênito, mas ele estava diferente. Perfeito, resplandecente, com 

vigor e aparência jamais imaginados por ele e por sua mãe. Eg 

continuava no chão quando Lucas terminou de sair da cova. Ela parecia 

não acreditar naquele aparente sonho. Lucas a olhou com sua expressão 

de sempre e a chamou: 

-“Mãe.”
45

 

                                                                                                           
esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas; e diziam aos montes e 

aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está 

assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro; porque é vindo o grande dia 

da sua ira; e quem poderá subsistir?” 
45

 “A voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Por 

toda a Terra os mortos ouvirão aquela voz, e os que a ouvirem viverão – um 

grande exército de toda nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte eles 
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Eg levantou-se e correu para abraçar seu filho e todas as 

palavras que ela tinha pra dizer se desfizeram nas lagrimas de alegria 

que derramou. Abraçada a Lucas, Eg foi tomada por uma explosão de 

luz. As manchas de sua pele foram sumindo, sua carne foi se 

fortalecendo, seu cabelo cresceu e mudou de textura, seus olhos foram 

se modificando, suas formas foram sendo ajustadas e ela sentia seu 

corpo se movendo e se transformando até chegar à imagem e 

semelhança do criador pelo qual fora criada. Quando ela terminou de 

abraçar seu filho, parou para observar a própria transformação. Ela viu 

sua mãe e seu padrasto. Ambos também haviam sido transformados. Eg 

tomou Rute pelas mãos e ambas correram para perto da piscina da 

chácara, para que pudessem observar seus reflexos na água. Rute pode 

ver a sua imagem completamente modificada com a juventude 

devolvida e com a perfeição alcançada. Mas não havia muito tempo. 

Aqueles anjos os levaram dali rapidamente. 

Matheus Gondim e Mateus Ramgund ainda estavam 

deitados no pasto quando foram alcançados pelos seus dois anjos da 

guarda. Um deles tocou o ferimento da perna de Mateus Ramgund. 

Naquele momento, o garoto viu uma das cenas mais incríveis dentre as 

que tinha presenciado até agora: observou que a bala que o atingira 

estava saindo de sua perna até cair ao seu lado. Seus tecidos 

começaram a se reconstituir ali mesmo diante dos seus olhos e a 

firmeza de seus ossos foi devolvida. Agora seu corpo e o de Matheus 

Gondim estavam sendo restaurados por inteiro num piscar de olhos. 

Suas estaturas foram modificadas. Ramgund ficou feliz ao ver que 

Deus lhe dera, após a restauração, os mesmos cabelos cacheados que 

possuía antes.
46

 Quando sua transformação findou, Mateus Ramgund 

tinha duas opções: abraçar seu amigo, ou abraçar seu anjo. Ele não 

pensou duas vezes: 

-“Qual de vocês é meu anjo da guarda?” 

Os dois anjos eram bem diferentes. Um tinha cabelos 

negros, cacheados. O outro possuía feições parecidas com as orientais, 

mas seus cabelos eram ruivos e lisos. O primeiro anjo foi o que 

                                                                                                           
vêm, vestidos de glória imortal (...).” (“O Grande Conflito”, edição 

condensada, página 363). 
46

 “Os justos vivos são transformados num „ num momento, 

num abrir e fechar de olhos‟. À voz de Deus tornam-se eles imortais, e com os 

santos ressurretos são arrebatados para encontrar seu senhor nos ares. Os 

anjos „reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro.‟” 

(“O Grande Conflito”, edição condensada, página 363). 
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levantou a mão, respondendo à pergunta de Mateus Ramgund. Mateus 

sorriu. Ele tinha um anjo parecido com ele. 

-“A gente tem muito o que conversar.”, falou Mateus. 

-“Muito. Você me deve uma porção de favores.” - 

brincou o anjo – “mas agora você tem que aprender rápido a fazer uma 

coisa que Deus só ensinou aos anjos até agora......voar. Ramgund olhou 

para Gondim: 

-“Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim.” 

Os dois se abraçaram. Um abraço longo interrompido 

pelos seus anjos. Os dois foram tomados pelas mãos e alçaram vôo 

rumo ao desconhecido. 

A superfície da terra estava repleta de anjos e de santos 

sendo restaurados e encontrando seus entes queridos. Milhares de 

pessoas estavam sendo ressuscitadas. Os anjos traziam pessoas ao 

encontro de seus parentes separados e devolviam filhos às suas mães. 

Somente os ímpios olhavam aquela cena com respeito e temor. 

Nenhum deles ousava investir contra os santos do Cordeiro. 

O grupo na mata de Belo jardim estava aguardando o seu 

resgate. Nenhum anjo havia chegado até eles ainda. Luiza estava 

olhando para os céus, mas percebeu algum movimento vindo da mata. 

Pensou serem os soldados que vinham ao encalço do grupo, mas logo 

viu que se tratava de um ser majestoso. De início, achou que era 

finalmente um anjo, mas a medida que aquele ser se aproximava ela 

percebeu a inconfundível semelhança com seu irmão: 

-“Lucas”, ela gritou, e correu para abraçá-lo. 

Ele estava cerca de um metro mais alto, mas ainda não 

havia atingido a estatura máxima dos filhos de Deus.
47

 Logo atrás deles 

vieram Eg, Cândido, Rute e os anjos começaram a chegar. Eg abraçou 

sua filha e beijou seu marido. Havia um misto de choro e risos entre os 

adolescentes e seus pais. Conquanto todos estivessem vendo seus 

corpos restaurados, reencontrando seus parentes e conhecendo seus 

                                                 
47

 “Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham 

quando ali entraram. Todos, porém, surgem com a saúde e vigor da eterna 

juventude. Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará 

nosso corpo viu e o modelará conforme o Seu corpo glorioso. A forma mortal 

e corruptível, uma vez poluída pelo pecado, torna-se perfeita, bela e imortal. 

Defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Os redimidos „sairão e 

saltarão‟ (Malaquias 4:2), crescendo até a estatura completa da raça em sua 

glória primitiva, sendo removidos os últimos traços da maldição do pecado. 

Os fiéis de Cristo refletirão no espírito, alma e corpo a imagem perfeita do 

seu Senhor.” (“O Grande Conflito”, edição condensada, páginas 363 e 364). 
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anjos da guarda, ainda não conseguiam se demorar muito sem olhar 

para aquele Deus-filho, sentado no trono com as mãos erguidas. 

Dois únicos anjos atingiram o chão do morro onde 

estavam Nathália, Isabela, Denise e Filipe. Um deles intentou levar 

Isabela. Ela sorriu. Denise levantou-se e abraçou a amiga que 

conhecera a tão pouco tempo, mas com a qual havia compartilhado 

experiências tão intensas. 

-“Obrigado. Obrigado por tudo. Deus mandou vocês pra 

mim. Por favor, não esquece de me procurar mais tarde, não esquece.” 

-“Claro que não minha querida. Claro que não. Cuide da 

pequenininha.” 

Em seguida, mãe e filha foram tiradas daquele lugar pelo 

anjo. 

O segundo emissário celestial disse que precisava levar 

Nathália dali. 

-“Meus amigos.....como é que eles vão ficar?” 

-“A hora deles vai chegar também”, informou o anjo. 

Denise abraçou a adolescente e permitiu que ela se fosse. 

De baixo, Denise e Filipe observavam Nathália sendo levada pelo anjo 

para o céu em alta velocidade. Já a cerca de quinhentos metros do chão, 

o anjo comunicou a Nathália: 

-“Existe alguém que precisa de você. Vou levá-la até 

ela.” 

A medida que fazia sua pequena viagem, Nathália podia 

observar do alto as maravilhosas e terríveis cenas que se processavam 

na superfície da Terra. Viu a devastação que havia ocorrido ao planeta, 

viu os ímpios correndo e gritando de terror, viu os túmulos abertos, viu 

anjos voando para todos os cantos possíveis. Observou que a cena era a 

mesma até o final do horizonte, onde sua vista podia captar imagens. 

Seu corpo foi restaurado num só momento, ali mesmo, no alto. 

Nathália e o anjo foram se aproximando das ruínas do presídio Bom 

Pastor e lá a adolescente pode ver sua mãe - ainda revestida da 

mortalidade - ajoelhada. O anjo foi descendo em direção a Cléia até o 

momento em que a chegada dele e de Nathália chamou a atenção dela. 

Cléia recebeu sua filha como estava, ajoelhada. E como estava deu-lhe 

o abraço mais apertado que já havia lhe dado. Nathália era a única 

coisa importante para ela naquele mundo de pecado. Foi no meio 

daquele abraço que o corpo de Cléia foi transformado até alcançar a 

perfeição. Ela parou para admirar a filha entre lágrimas: 

-“Linda. Linda, minha filha. Você é linda.” 

Nathália apenas sorria. 
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-“O que foi que aconteceu com você?” 

-“Eu fiquei presa numa unidade de recuperação de 

menores. Eu encontrei Filipe Ramgund. Um anjo ajudou a gente a 

fugir.” 

A conversa foi interrompida pelo anjo da guarda de 

Cléia, que acabara de chegar. 

-“Precisamos ir.” 

-“Peraí só um pouquinho.” 

Sim. Cléia era do tipo que pedia para que anjos 

esperassem por ela. Nunca teve dificuldade com as palavras. Mas, por 

ironia, seu anjo não era do tipo que esperava. Ele a tomou pelas mãos e 

os quatro – mãe, filha e seus dois anjos da guarda - voaram rumo ao 

céu. 

Aquele processo durou um pouco mais do que três horas 

desde o aparecimento do primeiro anjo até que o ultimo cristão foi 

ressuscitado e devolvido aos seus parentes.
48

 Quando o ultimo santo 

ressuscitado deixou sua cova, os anjos pararam seus trabalhos, 

interromperam as conversas e cumprimentos dos fiéis e todos olharam 

para cima, para o Deus que controlava tudo de seu trono, no alto. A 

terra ficou silenciosa. De seu trono, Cristo fez um sinal com as mãos e 

todos os salvos e as hostes celestiais involuntariamente obedeceram. 

Denisson percebeu que seus pés estavam deixando o chão. Ele estava 

ficando suspenso no ar, subindo suavemente para as nuvens. Seus pais 

também estavam sendo levados, o grupo todo de adolescentes, todos os 

santos estavam sendo tirados da Terra. Eles ficaram maravilhados ao 

verem seus pés se distanciando um, dois, três, metros e depois 

cinqüenta, cem, duzentos metros da terra firme. Lá embaixo, havia 

pranto e medo por causa dos ímpios que estavam sendo deixados para 

trás. As pessoas clamavam, tentavam tocar os anjos, imploravam pelo 

perdão, diziam que não queriam ser deixadas ali, mas não havia mais 

volta. Alguns anjos choravam. O próprio Cristo lamentou pelos 

perdidos, mas não havia mais nada a se fazer por eles. Igor não 

chorava, nem gritava mais. Estava simplesmente consciente. Deitado 

no chão, observava a cena quieto, conformado. 

Franzé prestava atenção em cada detalhe do que via. 

Enquanto ia subindo, ele passou por entre anjos de todos os tipos: 

serafins, querubins, anjos com harpas, trombetas e toda sorte de 

                                                 
48

 É impossível precisar quanto tempo durará o processo de 

retorno de Cristo entre o aparecimento do primeiro anjo (ou do próprio Cristo) 

e o arrebatamento do ultimo santo para a Santa Cidade. Portanto, este tempo 

aqui estipulado é simplesmente fictício. 
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instrumentos. Os santos que ali estavam começaram a entoar um louvor 

com o maior coral que a terra já tinha presenciado: 

-“GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA, VENCIDO TEM 

JESUS.” 

No grupo dos adolescentes, Mateus Ramgund era o 

único que não cantava. Mesmo depois de três horas desde a chegada 

das hostes celestiais, ele ainda não vira sua mãe e seu irmão e estava 

começando a ficar desconfiado. Mas d‟alí a alguns minutos, dois anjos 

trouxeram Denise e Filipe. Mateus não conseguia conter sua euforia ao 

visualizar sua mãe e seu irmão com seus corpos transformados. Aliás, 

ele era um dos mais empolgados com o novo corpo recebido por Deus. 

Falava nisso o tempo todo. Filipe abraçou seu irmão sem dizer 

nenhuma palavra. Mateus, lógico, não podia ficar calado. 

-“Tu ta lindo, cara.” 

Filipe riu. Riu muito. Uma risada grande como a muito 

tempo não dava. Denise abraçou seus dois filhos com força. Era o 

momento mais feliz de sua vida e ela não queria deixar de aproveitar 

nenhum minuto. Havia muitos amigos para abraçar, muitas coisas para 

dizer. Os últimos a se juntarem ao grupo foram Jefferson, Jade e 

Rebeca. Winston e Juninho já haviam chegado. Agora. As famílias 

estavam ali, exatamente como Deus havia sonhado para os 

adolescentes.
49

 

Os crentes se distanciavam mais e mais da terra, algumas 

nuvens já os impediam de ver o que acontecia na superfície. 

Franzé olhava para Cristo sem parar. A visão do 

Salvador fazia como que aumentasse mais e mais um último desejo que 

ele nutria antes de sair do Planeta. Achava que não iria ter coragem 

para pedir o que queria. Ele estava com seus pais ali. Era um momento 

de felicidade completa, mas havia algo que poderia preencher seu 

coração ainda mais. Timidamente, ele puxou as vestes do anjo que o 

acompanhava e pediu, com todo o respeito que lhe era possível 

expressar, que ele lhe permitisse passar próximo a Jesus, pois queria 

contemplar seu rosto mais de perto. O anjo sorriu. Depois, tomou 

Franzé pela mão e afastou-se com ele do grupo. Seu coração quase 

parou de bater quando ele começou a atravessar os círculos de anjos: o 

primeiro círculo, o segundo e finalmente começou a se aproximar do 

terceiro, dentro do qual o trono de Cristo se encontrava. Naquele 

                                                 
49

 “Criancinhas são levadas aos braços de suas mães. Amigos 

a muito separados pela morte, reúnem-se, para nunca mais se separarem, e 

com cânticos de alegria ascendem juntos para a cidade de Deus.” (“O Grande 

Conflito”, edição condensada, página 364). 
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momento, parecia que ele se encontrava sozinho diante do Salvador. 

Ele não ouvia mais música, nem vozes, estava como que tomado por 

aquele olhar do qual se aproximava. O anjo o levou até os pés do trono, 

onde soltou sua mão e se afastou cerca de um passo para trás. Ali 

parado, contemplando a face de Cristo, Franzé só pode sentir amor, paz 

e poder. Ambos – Salvador e resgatado – ficaram se entreolhando por 

cerca de dois minutos sem nada falarem. Franzé finalmente se ajoelhou 

e adorou, curvando seu rosto. Ao levantar com a cabeça, percebeu que 

Cristo havia erguido as mãos em sua direção. Ali, diante do Rei dos 

reis, Franzé criou coragem para também levantar as suas mãos e, 

naquele momento sem igual, tocar como a ponta de seus dedos a palma 

das mãos do Mestre. Ele pode sentir as cicatrizes que os pregos haviam 

deixado. As marcas do amor. A prova de que seu sangue havia sido 

comprado com preço grandioso e que ele havia sido amado por aquele 

Deus-homem, como ninguém jamais o havia amado. Cristo recolheu 

suas mão, sorriu e proferiu duas palavras que Franzé levaria muito 

tempo para entender: 

-“Obrigado.........parceiro.” 

Franze observou o anjo atrás de si. Ele estava ficando 

translúcido. Depois viu os círculos de anjos, estavam lentamente 

desaparecendo. Cristo estava como que se desintegrando. Os pais dos 

adolescentes estavam sumindo da cena um por um. Um chão firme 

estava se formando por baixo de seus pés, os prédio da cidade do 

Recife estavam se erguendo novamente, as ruas foram se recompondo, 

os buracos se fechando. Os adolescentes puderam visualizar que as 

pessoas apareciam novamente vestidas com roupas comuns, 

conversando normalmente e desempenhando suas atividades 

corriqueiras. Os anjos todos sumiram e os santos que eram vistos 

cantando também se desintegraram. A Av. Antônio Falcão foi tomando 

forma, a cidade do Recife foi retomando suas cores. Os adolescentes 

foram envolvidos por quatro paredes sólidas e dentro dessas quatro 

paredes, as cadeiras, os sofás, os móveis e os aparelhos foram tomando 

forma. Todos estavam novamente na casa de Nathália, de onde não 

haviam saído por um minuto sequer durante toda a jornada que lhes foi 

contada. 

Aquela história estava sendo contada a eles a cerca de 

quatro semanas. Mas agora, no ultimo dia da série, o final que eles 

tanto aguardavam simplesmente não acontecera. Durante todas as 

reuniões daquele mês, haviam sonhado com detalhes de uma promessa 

pregada, contada e recontada, mas nunca realizada. 
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Eu tentei fazer o possível para imaginar a reação de cada 

adolescente ali presente a cada ameaça à liberdade, à cada desafio da 

fé, mas percebi que ir longe demais e fazê-los, mesmo que 

ficticiamente, entrar no paraíso, seria tirar deles a reflexão sobre uma 

decisão tão solitária quanto devastadora. 

A história que contei jamais acontecerá como minha 

mente me impressionou a contá-la. Isso porque ela está sendo escrita 

todos os dias. Obviamente o fechamento da porta da graça ainda não 

veio. E ainda somos livres para nos reunirmos em nossas igrejas para 

adorar a Deus. Mas quem disse que a parte mais importante desta saga 

começa com o término das chances de conversão à Cristo? Não. De 

fato, a história verdadeira que se desenrolou ontem na vida destes 

adolescentes, a que se desenrola hoje e a que se desenrolará amanhã é a 

parte decisiva de tudo o que irá acontecer no futuro desconhecido 

imaginado nestas páginas. 

As decisões que nós tomamos hoje irão definir de que 

lado da história estaremos: se olhando de cima, ou olhando de baixo. 

Depois que o domingo for imposto como dia santo, não 

haverá mais decisões a serem tomadas, e tudo estará nas mãos de Deus. 

Mas, por hora, Deus divide o controle dos destinos dos personagens 

dessas histórias com eles mesmos. E é por isso que eu não pude 

concluir estas linhas. Porque não caberia a mim, mesmo que por um 

arroubo de imaginação, conceder a salvação a ninguém. Primeiro 

porque ela é uma dádiva de Deus, o único que pode outorgá-la a você. 

Segundo, porque a opção de aceita-la é sua, e não minha, nem de 

ninguém que faça parte do seu grupo de influência. 

Mas então porque escrevi todos estes fatos? Porque 

imaginei estes adolescentes nestas situações? 

A única razão que consigo encontrar para tanto é que 

talvez esta história possa levá-los a acreditar mais um pouco. A ter fé 

nesta aparente loucura que é esta promessa feita a milênios atrás. 

Talvez ao narrar as aventuras aqui vividas, eu consiga 

despertar em você a vontade quase incontrolável de participar deste 

ultimo dia. Talvez essa história faça com que estes adolescentes 

reacendam a chama da esperança de que uma história que eles escutam 

desde muito pequenos um dia se cumpra. 

Isso é tudo o que temos para nos apegarmos a essa 

história: a nossa fé e a promessa de Deus. Mas fato é que o 

cumprimento desta promessa não depende de nossa fé. De fato, nossa 

crença só poderá ajudar a nós mesmos. Porque cedo ou tarde, de forma 

parecida como imaginamos ou de forma completamente diferente, ele 
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virá. A única coisa que você pode decidir é se observará a cena do alto, 

ou de baixo. 
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.........................................mil anos e um dia depois. 
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A Cidade Santa havia descido na superfície da Terra. O 

planeta estava totalmente restaurado à sua grandeza original. Viam-se 

anjos passando de um lado para o outro. Animais selvagens correndo 

por entre crianças e as ultimas pessoas estavam chegando. Naquele dia, 

havia visitantes de outros planetas, ansiosos por observar aquele culto 

de abertura. Isabela e Denise Ramgund conversavam sobre o que 

fariam agora. 

-“Cantar, sempre foi uma coisa que eu queria fazer, mas 

minha voz não deixava. Acho que agora eu vou querer cantar no 

coro.”, comentava Denise. O esposo de Isabela chegou para avisar que 

as trombetas iriam soar. 

O burburinho se calou a orquestra celestial tocou as 

notas magistrais, regida por Gabriel. 

Denise pediu licença para Isabela e voltou para onde 

estava sua família e seus amigos. Ao final da primeira música todos se 

ajoelharam e curvaram suas frontes. Ao longe, à frente de toda aquela 

multidão interminável de santos, os tronos (ou o trono, não se pode 

prever) onde a Trindade estava assentada pode ser visualizado. Era dia, 

mas não havia sol. A glória de Deus iluminava toda a terra. No meio da 

multidão, podiam ser vistos Gabriela, Denisson, Filipe e Mateus 

Ramgund, Franzé, as duas Nathálias, Matheus Gondim, Luiza e Lucas 

Falcão, Maria Inês, Jade, as duas Rebecas, Jefferson Wallace, seus pais 

e amigos, juntos, de mãos dadas, ajoelhados. 

“O grande conflito terminou. Pecado e pecador não mais 

existem. O universo inteiro está purificado. Uma única vibração de 

harmonioso júbilo vibra por toda vasta criação. Daquele que tudo criou 

emana a vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. 

Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, 

animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram 

que Deus é amor.” 

Aquele foi o Primeiro Dia do ano 01 da eternidade. 

 

Fim. 
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