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Nos primeiros 17 versículos de Romanos 1 , o apóstolo Paulo chamou
a atenção de seus leitores para o poder da graça de Deus, o amor de
Deus e a misericórdia de Deus em imputar a justiça de Cristo a todos
aqueles que ouvem e atendem ao evangelho. (Romanos 1:16-17)

Nos últimos 14 versículos de Romanos 1 , o apóstolo Paulo chamou a
atenção de seus leitores para o poder da ira de Deus que Ele
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derramará sobre aqueles que rejeitam Seu evangelho como o único
meio pelo qual podem ser salvos. ( Romanos 1:18-32 )

Embora nossa fé em Jesus Cristo inclua o perdão de nossos
pecados por Deus, antes de tudo, o dom da salvação de Deus nos
livra da ira eterna de Deus. ( Romanos 1:18 )
Antes de morrer, Jesus clamou: “Meu Deus, meu Deus, por que me
desamparaste?” Naquele momento, a ira eterna de Deus que por
direito nos pertencia por causa de nossos pecados foi derramada
sobre Jesus. Isso é o que significa o termo “Jesus morreu por
nossos pecados”.

No entanto, enquanto o crente nascido de novo não suportará a ira
eterna de Deus ( 1 Tessalonicenses 5:9 ), há outros aspectos da ira de
Deus aos quais alguns crentes não serão imunes.

Ira Escatológica – em Mateus 24 e Apocalipse 6 , a Bíblia descreve
os eventos cosmológicos que ocorrerão na primeira metade da
tribulação. O apóstolo João disse que os grandes eventos de abalo
da terra que serão tão fortes que as pessoas clamarão para que as
rochas caiam sobre elas, “porque o grande dia da sua ira chegou”.
Ira Cataclísmica – isso inclui o fenômeno natural de tempestades,
inundações, terremotos, etc., bem como terrorismo, guerra e pura
maldade do homem.
Ira Consequencial – isto é, tudo o que o homem semear, isso
também colherá, e ele sempre colhe mais do que semeia. Cada
escolha que fazemos põe em movimento forças específicas
irrevogáveis   que trarão o fruto das bênçãos de Deus ou o fruto do
julgamento de Deus.
Abandono – chega um momento em que Deus abandonará uma
pessoa, família, cidade, vila, nação e até uma geração inteira de Seu
povo. Ele simplesmente remove Sua graça restritiva e permite que
eles sofram as consequências de suas escolhas
pecaminosas. ( Juízes 10 , Provérbios 1 )

“Os perdidos desfrutam para sempre da
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horrível liberdade que exigiam
e, portanto, são auto-escravizados.”

CS Lewis

Em Romanos 1:24ss , o apóstolo Paulo disse que a ira de Deus é
liberada em três estágios, com cada passo precedido pela frase “Deus
os entregou” ou “Deus os entregou”.

O termo grego “paradidomi” descreve o ato de um juiz
entregar um criminoso condenado àqueles que cumpririam
sua punição.
Embora a razão para a liberação da ira de Deus seja um tipo
de pecado, o efeito da ira de Deus é uma expressão mais
profunda ou mais violenta dessa natureza exata do pecado.

Em Romanos 1:24 , o apóstolo Paulo disse, porque essas nações
pagãs da antiguidade:

Suprimiu a verdade sobre Deus –
Não glorificou a Deus como Deus –
Não foram agradecidos a Deus –
Rejeitou o Deus que se revelou a eles e criou um deus menor
que eles consideravam mais parecido com eles –

Primeiro passo – Vs. 24:

“Também Deus os entregou à impureza nas
concupiscências de seus corações, para desonrarem
seus corpos entre si”.

A primeira indicação de que uma sociedade abandonou Deus
e que Deus começou a liberar Sua ira sobre eles é qualquer
tipo de imoralidade sexual que leve à desonra do corpo físico,
que foi criado à imagem de Deus, e para a glória de Deus.
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Deus proíbe estritamente qualquer tipo de atividade sexual
fora dos laços do casamento.

Passo dois – Vs. 26:

“Deus os entregou a paixões degradantes.”

A paixão sexual é pura quando expressa entre marido e
mulher como parte de seu relacionamento conjugal.
Paulo descreveu qualquer outro tipo de paixão
como “degradante”, ou seja , impura, perversa, vergonhosa,
pervertida e invertida. “Mulheres trocando a função natural do
corpo por aquilo que não é natural.”
A função natural do corpo feminino é ser mãe, gerar e nutrir
filhos, pois Deus criou a fêmea com esse instinto maternal
específico.

Quando a 
2ª

 fase da ira de Deus é lançada sobre uma
sociedade, o apóstolo Paulo disse que até as mulheres ficam
cheias de paixões degradantes, e ao fazê-lo, elas não só
perdem sua virtude, como está descrito em Provérbios 31 ,
como também perdem sua parceria com Deus no processo de
procriação.
Paulo disse que o mesmo era verdade para os homens
que “ abandonaram a função natural da mulher e arderam em
seu desejo um pelo outro, homens com homens, cometendo
atos indecentes e recebendo em suas próprias pessoas a
devida penalidade de seu erro”.

Terceiro passo – Vs. 28:

“Assim como eles não acharam adequado reconhecer a
Deus por mais tempo, Deus os entregou a uma mente
depravada.”

O significado literal da palavra “depravado” significa “ser
testado e ser considerado inútil, desqualificado para o
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propósito pretendido”.
Quando a lei moral que Deus inscreve em cada coração
humano se torna tão degradada que a consciência de uma
pessoa não pode mais funcionar, ela não hesita em “fazer
coisas que não são apropriadas”. (Veja os versículos 29-32)

A ira consequente do abandono de Deus:

Embora a imoralidade sexual sempre tenha feito parte da
cultura pecaminosa, os livros de história seculares
documentam os eventos de 1960 como uma “revolução
sexual” na América. As consequências desse movimento
incluem:
O nascimento do império Playboy e a proliferação da
multimilionária indústria pornográfica comercial.
A dissolução da família biparental, a negligência dos filhos e o
aumento das doenças sexualmente transmissíveis, algumas
das quais não têm cura conhecida.
Hoje, todos os tipos de pornografia podem ser acessados   on-
line, e todos os tipos de atividade sexual podem ser
encomendados através de determinados canais.
De acordo com o Site Nacional do Tráfico Humano, existem
mais de 40 milhões de vítimas envolvidas na indústria do
tráfico sexual.
25% deles são crianças de 12 a 14 anos. Uma criança é
vendida para sexo mais de 20 vezes por dia e, quando não
pode mais ser usada dessa maneira, é enviada para campos
de trabalho para servir como escrava.
Na década de 1970, 12 mulheres lançaram as bases para a
segunda fase dessa revolução sexual , estabelecendo a
justificativa acadêmica para o “feminismo radical”.
Por causa de seu poder satânico e influência política, essas
12 mulheres alcançaram o poder total sobre a mídia, a
maioria das editoras, Hollywood, Disney e o que está sendo



ensinado nas escolas públicas do jardim de infância à
universidade.
No entanto, eles também são responsáveis   pela destruição de
muitos casamentos e famílias, o que levou ao abuso de
crianças e a 63 milhões de abortos nos Estados Unidos desde
1973.

“A facilitação de Biden da agenda da esquerda radical pode ser
o 'golpe de misericórdia'

 para a América.” {Jackson's Appointment} "trará uma nova
forma de justiça

 que pode mudar o estado de direito na América e, infelizmente,
 não fará muito para proteger nossos filhos".

Dr. James Dobson

No século 19, a batalha era contra os males de:
Comunismo – “De cada um de acordo com sua capacidade, e a cada
um de acordo com sua necessidade”. (Karl Marx) No século 19, a
batalha era contra os males de:
Evolução – a mudança gradual nas características das populações
biológicas ao longo de gerações sucessivas. (Charles Darwin)

No século 20, a batalha foi contra as mentiras de:
Agnosticismo – Não tenho certeza se existe um Deus
Ateísmo - tenho certeza que não existe Deus
Liberalismo – Um Deus amoroso não condenará ninguém
Humanismo – O homem é seu próprio deus

Hoje estamos colhendo os frutos dessas mentiras através
de:

Feminismo – Igualdade sexual
Naturalismo – Raciocínio humano
Hedonismo – O prazer é o objetivo da vida



Misticismo – Espiritismo – neo-paganismo – “wokeism”
Materialismo – Vence quem morre com mais brinquedos

Embora os nomes dos “ismos” tenham mudado, o objetivo
tem sido o mesmo no século passado:

Para remover o Deus da Bíblia da mente das pessoas.
Retirar da mente das pessoas qualquer noção de individualismo,
lealdade à família ou patriotismo nacional, bem como seus dogmas
religiosos, para que o governo possa ser soberano em geral, em
todos e por todos.
Para separar as crianças de sua família, sua religião, sua nação e
sua cultura; para desestabilizar a sociedade para tornar mais fácil
para os comunistas tomar o poder e o controle.

Ao longo dos últimos 50 anos, vimos eles atingirem
sistematicamente seus objetivos:

Removendo a Bíblia como o padrão absoluto de moralidade.
Removendo a oração pública da sala de aula!
Removendo os Dez Mandamentos do tribunal!
Substituir a celebração do nascimento e ressurreição do Senhor pela
celebração do Natal, Páscoa ou feriados sazonais sem nome.
Usando a música e todas as formas de mídia para transmitir uma
mentalidade de rebeldia e anarquia entre nossas crianças e nossos
jovens.
Exortando o governo a assumir cada vez mais responsabilidade pela
criação dos filhos por meio de programas patrocinados pelo governo,
incluindo educação “gratuita” do jardim de infância às universidades.
Não é mais o sistema de educação pública sobre leitura, escrita e
aritmética, mas justiça social para os desprivilegiados, igualdade de
gênero e afirmação da disforia de gênero.
Sob o pretexto de inclusão, tolerância e pluralismo religioso, o
objetivo é doutrinar as crianças com a ideologia marxista/socialista e
a teologia “acordada” de aceitação e justiça.



É o mesmo padrão que Adolf Hitler seguiu em 1938 para assumir a
Alemanha para introduzir o comunismo, e estamos vendo-o usado
na América hoje para introduzir a Nova Ordem Mundial que em
breve será liderada pelo próprio Anticristo.

Como os cristãos devem responder:
Embora possamos não gostar do que está acontecendo, devemos
aceitá-lo como estando dentro da vontade soberana de Deus para o
dia em que vivemos.
Dito isto, não devemos perder nosso tempo tentando mudar as
coisas de cima para baixo, seja na liderança de nosso governo ou
em nossas denominações religiosas.
Não podemos mais esperar que os sistemas deste mundo respeitem
nossos valores bíblicos, muito menos nos ajudem a defendê-los.
Portanto, o único antídoto para as ideologias marxistas que
ameaçam as almas de nossos filhos é fazer o que for necessário
para restaurar o conceito bíblico de lar e nos preparar para viver
longe do mundo o máximo que pudermos até que Jesus nos chame
a “ venha adiante!”

“Mas o Senhor é fiel,
 e ele os fortalecerá
 e os protegerá do maligno”.

 2 Tessalonicenses 3:3  
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