
Antes desta pandemia, a maioria das igrejas evangélicas brasileiras 
estavam seguindo a linha da teologia motivacional.  
 
Mensagens motivacionais, aonde os textos bíblicos são usados 
para dar respaldo a conceitos humanos que motivam a conquistas 
na área financeira e de liderança pessoal. Embora positivos e 
ajudem muita gente, mas, são conceitos humanos vindo na frente e 
não puxados por princípios bíblicos. 
 
Então, veio esta praga sobre toda humanidade, matando milhares e 
então, todos pudemos enxergar que nossa prioridade deve ser o 
Reino de Deus e os princípios divinos e os valores espirituais.  
 
Finalmente entendemos que a vida humana é mais valiosa que 
bens materiais, por mais super avaliados que sejam.  
 
E a todos que escapamos, que não fomos mortos por essa praga, 
Deus está concedendo a oportunidade de:  
- amarmos mais,  
- perdoarmos mais, 
- acertamos todas as nossas contas pendentes, 
- anunciarmos mais o amor de Deus e a Salvação em Cristo Jesus 
 
Caso contrário, ficaremos. Rodeados de bens, riquezas e 
conquistas, mas ficaremos.  

 
 
Mateus 3 
1 Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da 
Judéia, 
 
2 dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 
 
3 Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que 
clama no deserto; Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas 
veredas. 
 
4 Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro 
em torno de seus lombos; e alimentava-se de gafanhotos e mel 
silvestre. 
 
5 Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia, e de toda a 
circunvizinhança do Jordão, 
 
6 e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. 



 
Arrependei-vos! Pois é Chegado o Reino de Deus 

 

Imagine os dias do crente João Batista!  
 
Cerca de 400 anos sem que Deus levantasse profeta em Israel, 
desde Malaquias, o último profeta do A.T. 
 
Malaquias profetizou sobre João Batista e também o último a 
profetizar sobre o ministério de Jesus (Ml 3.1) 
 
400 anos de esterilidade espiritual sobre a nação escolhida por 
Deus, por causa de gerações passadas que praticaram a idolatria, 
a avareza, a imoralidade e desonraram ao Deus que prometera a 
Abraão uma nação numerosa e abençoada. 
 
Eis que surge, então, nas margens do rio Jordão, um pregador cuja 
mensagem era unicamente ARREPENDA-SE! 
 

As pessoas começaram a comparecer aos montes e por ele, 
multidões eram batizadas. E em meio a esse ministério 
extremamente frutífero ele fala de si mesmo e diz: 
 

Mt 3.11 - Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do 
arrependimento; mas aquele que vem após mim é mais poderoso 
do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas; ele vos 
batizará no Espírito Santo, e em fogo. 

 
Logo depois, surge Jesus, é batizado por João, é ungido com o 
Espírito Santo diante do testemunho do Pai “Este é meu filho 
amado em quem tenho muito prazer”.  
 
Jesus escolhe12 discípulos e realiza, por 3 anos e meio, o que 
nenhum ser humano jamais fez ou fará nessa terra. 
 
Jesus Cristo curou milhares de pessoas com enfermidades 
incuráveis,  
 
Jesus Cristo trouxe de volta à vida pessoas que já estavam mortas,  
 
porém, Sua obra mais preciosa foi penetrar nos corações dos 
homens, ao ponto de converte-los a corações de crianças, 
trazendo de volta o anseio ardente de voltarmos para Deus. 



A obra que Jesus Cristo começou é tão poderosa e consistente, 
que chegou até os nossos dias, alcançou nossos corações, nos 
tirou das trevas espirituais e nos converteu a seguidores de Cristo, 
a seus discípulos. 
 
Nossos dias 
 
Não tenho dúvidas de que estamos vivendo às portas do 
Arrebatamento da Igreja. 
 
O mundo está sendo conduzido para o Grande Reset. O reinício. 
A cada ano que passa a agenda da Nova ordem mundial é 
colocada em prática. 
 
A liberação e propagação desta praga mundial só tem contribuído 
para acelerar o processo de unificação mundial da moeda, do 
governo e da religião. 
 
O governo do anticristo será implantado na terra, porém, a sua 
totalidade só será revelada quando houver o Arrebatamento dos 
salvos. 
 
O relógio escatológico voltará a funcionar. Está parado desde o 
Calvário, do Sacrifício de Cristo. 
 
Hoje estamos vivendo a Dispensação da Graça de Deus, mas essa 
porta será fechada quando ocorrer o rapto da Igreja. 
 
7 anos de grande tribulação virão, nesse tempo Deus tratará com 
Israel, para introduzir os Judeus no Reino. 
 
Ao final do 7 anos, virá o Reino Milenar de Cristo. Nesses mil anos 
Deus tratará com as nações para introduzi-las no Reino. 
 
João Batista 
 
Nós somos João batista destes dias. 
 
Não somos dignos de levar, sequer, as sandálias do Mestre, mas é 
sobre nós que está a missão de pregar: ARREPENDAM-SE! 
PORQUE É CHEGADO O REINO DE DEUS! 
 



Jesus alertou que o Arrebatamento aconteceria quando 
estivéssemos como nos dias de Noé. Pois eu digo: estamos bem 
pior que isso! 
 
Conclusão 
 
Assuma hoje o compromisso de pregar o evangelho de 
arrependimento e salvação a todos que fazem parte da sua vida! 


