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A revista Boas Notícias, em conjunto com o Departamento de Curso por Correspondência,
apresenta breves excursões no estudo da Bíblia, investigando tópicos relevantes para o
desenvolvimento de futuros membros da Família de Deus. O estudo da Bíblia é um meio
pelo qual os cristãos são renovados diariamente (2 Cor. 4:16), portanto, vamos nos
refrescar mais com as preciosas verdades da Palavra de Deus!
Instruções: O formato desses miniestudos é semelhante ao do Curso Bíblico por
Correspondência do Ambassador College. Procure e leia em sua Bíblia as referências das
escrituras dadas em resposta às perguntas. Os comentários após as perguntas são
elaborados nas escrituras que acabamos de ler. Isso é tudo que há para fazer! (Esses
estudos são baseados na versão King James da Bíblia, a menos que seja declarado de
outra forma.)
________________________________________
Grandes estadistas e cientistas de renome declararam abertamente que a única
esperança do homem para a paz mundial reside no governo mundial (um governo universal
com poder supremo e autoridade sobre todas as nações). Mas esses mesmos líderes
também admitem que as nações nunca poderiam criar um governo mundial. Um acordo
sobre como e quem governaria seria totalmente impossível.
No entanto, a profecia bíblica nos diz que o governo mundial logo será estabelecido.
Jesus Cristo está voltando para restaurar e administrar o governo de Deus na terra. E
resultará uma verdadeira utopia!
Exatamente como Deus criará e manterá a paz mundial quando Cristo retornar? Este
estudo responderá a essa pergunta, à medida que revisamos várias escrituras básicas que
descrevem como será o governo de Cristo no mundo do amanhã.
1. Para onde Jesus Cristo foi após Sua ressurreição? Atos 1:11; Rev. 12:5. Ele virá
novamente? João 14:3; Atos 1:11.
2. Quanto tempo Cristo permanecerá no céu antes de retornar à terra? Atos 3:20-21.
Ele virá com grande poder e glória? Mat. 24:30; Rev. 19:11-16. Como Cristo começará
a governar a terra? Rev. 19:15.
O Cristo glorificado virá para restaurar o governo de Deus sobre toda a terra. O
governo de Deus foi tirado da terra quando o arcanjo Lúcifer (agora Satanás), a quem Deus
designou como governante sobre nosso planeta, se rebelou. Satanás tentou destronar e
substituir Deus como governante de todo o universo (Isa 14:12-14).
Em miniestudos anteriores, cobrimos o retorno dramático de Jesus Cristo e os
eventos terríveis e abaladores do "Dia do Senhor", que precederá o retorno de Cristo.
Aprendemos que os habitantes da Terra se recusarão a ceder à autoridade de Cristo
quando Ele retornar. Portanto, Cristo terá que subjugar o mundo poderosamente e forçar a
humanidade, a princípio, a se submeter ao Seu governo.

Cristo usará uma "barra de ferro", simbolizando autoridade absoluta. Ele governará
com poder, não hesitando em usá-lo quando necessário. Os homens, influenciados por
seus velhos hábitos e atitudes formados neste atual mundo maligno do diabo, terão que ser
forçados a aprender os frutos positivos de viver à maneira de Deus (2 Cor. 4:4; Ef. 2:2).
3. Cristo governará de forma suprema no governo vindouro de Deus? Rev. 19:16.
Onde estará Seu trono (Sua sede)? Jer. 3:17.
O vindouro governo de Deus não será uma democracia. O governo será de cima
para baixo, com Cristo reinando supremo. De Sua sede em Jerusalém, o governo de Cristo
se espalhará por toda a terra.
4. Os filhos de Deus nascidos de novo, aqueles cristãos que voluntariamente ficaram
sob o governo de Deus em Sua Igreja e provaram sua lealdade a Deus durante sua
vida mortal, ajudarão Cristo ao reinar com Ele no mundo do amanhã? Rev. 2:26-27;
3:21; 5:10; 20: 4. O que Deus inspirou Daniel a profetizar? Dan. 7:13-14,18,22,27.
Muitos também governarão as cidades? Lucas 19:16-19.
5. Como esses governantes espirituais imortais servirão ao povo? Rev. 1:6; 5:10; 1
Cor. 6:2.
Atualmente, nos Estados Unidos, os ramos executivo, legislativo e judiciário do
governo são separados. Depois, há o campo do ensino, que, em países democráticos, é
separado (embora na maioria dos casos supervisionado) do governo.
Na vinda do Reino de Deus na terra, entretanto, essas quatro funções serão unidas.
A Família de Deus estabelece as leis (a função legislativa). A Família de Deus fará cumprir
as leis (a função executiva). Também interpretará essas leis e julgará os casos que lhes
dizem respeito (a função judiciária). E a Família de Deus será responsável pela função
educacional, ensinando fielmente a lei de Deus ao povo, que é o caminho para a paz,
prosperidade e felicidade. Cada governante divino servirá a seus súditos com amor e
preocupação genuínos (1 João 4:16), nunca agindo de forma egoísta.
6. Quanto poder cada governante exercerá, sob Cristo, em sua própria área? Rev.
2:26-27.
Autoridade absoluta e definida existirá no local em todas as partes do mundo. No
entanto, todas as políticas governamentais serão baseadas no padrão estabelecido na sede
mundial pelo próprio Cristo, e cada governante sob Cristo será responsável diretamente por
Cristo. O governo de Deus será perfeitamente organizado, sem burocracias inúteis e
burocracias de excesso de bagagem.
7. Esse governo divino será permanente? Dan. 7:14,8.
Nenhum tempo ou dinheiro será desperdiçado em campanha e eleições. Não haverá
políticos para atender a grupos ou classes especiais organizadas para obter votos. No
mundo do amanhã, Deus nomeará Seus santos ressuscitados como governantes e
educadores, e nenhum lobista ou outro grupo de pressão será capaz de influenciá-los ou
corrompê-los indevidamente. Não haverá revoluções, nem rebeliões. Deus não pode ser
derrubado, e o golpe fracassado de Satanás provou isso! Nem qualquer membro da Família
de Deus jamais se tornará outro adversário (1 João 3:9).

8. As nações finalmente começarão a buscar a Cristo e a pedir instruções sobre o
modo de vida de Deus? Miquéias 4:1-2. As pessoas aprenderão o caminho para uma
produtividade pacífica? Verso 3.
Observe novamente que no padrão de Deus para o governo mundial, religião e
governo não são separados. Além de governar como rei supremo sobre todas as nações,
Cristo também será o educador supremo. Para levar a humanidade ao arrependimento,
Cristo reeducará o mundo em Seu estilo de vida (o caminho da lei de amor de Deus) para
que as pessoas possam, por sua própria vontade, decidir seguir Seu caminho para as
bênçãos físicas e espirituais.
9. O que acontecerá com as nações que se recusam a ser reeducadas à maneira de
Deus? Zac. 14: 16-17. E se eles ainda não obedecerem? Versos 18-19.
Cristo começará imediatamente a reeducar as pessoas do mundo por meio de seus
dias santos. O mundo conhecerá que Cristo é o Senhor e que o plano mestre de Deus
ensina o caminho para as bênçãos físicas e a salvação espiritual. Aqueles que
teimosamente se recusam a guardar a Festa dos Tabernáculos sofrerão com a seca e
pragas até que se submetam a Deus e guardem a Festa.
10. Os instrutores espirituais de Deus tomarão parte pessoal em trazer uma
compreensão completa da lei de Deus e em direcionar as pessoas a agirem
corretamente? Isa. 30:20-21.
Os filhos nascidos do espírito de Deus serão capazes de aparecer de repente ou
falar como se viessem de lugar nenhum, e os infratores ficarão paralisados e crimes em
potencial serão evitados. Assim, com a orientação adequada de Cristo e com a influência
pecaminosa de Satanás contida, a violência e o crime serão eliminados (Apoc. 20:1-3).
11. Quão bem-sucedidos serão os professores-sacerdotes em ensinar o
conhecimento do caminho de Deus para o mundo? Jer. 31:34; Habacuque. 2:14; Isa.
11:9. Como resultado, o Milênio se tornará como uma festa contínua dos
tabernáculos, uma grande festa de alegria? Isa. 25:6-7.
Durante o Milênio, nenhuma confusão religiosa existirá porque Satanás terá sido
contido na vinda de Cristo. Os humanos então serão ensináveis - seus olhos serão abertos
para a verdade revelada de Deus. As pessoas começarão a viver o caminho do amor de
Deus - o modo de dar e dedicar-se aos outros - o caminho dos verdadeiros valores, o
caminho da paz, da felicidade, do bem-estar, da alegria e da salvação espiritual.
No próximo estudo veremos as condições na terra depois que todas as nações forem
reeducadas para o modo de vida de Deus. Aprenderemos como a utopia realmente será!

