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          Vamos a meditação da Palavra de DEUS, cujo o tema será a credibilidade das profecias bíblicas e o 

cumprimento na história, vamos ver profecias que já se cumpriram e foram determinantes entre a vida e a 

morte daqueles que ouviram, e aqueles que não deram ouvidos a Palavra de DEUS.  

Vamos ler e meditar então nestas palavras: 

 

ISAÍAS: 34:16 

16. Buscai no livro do Senhor, e lede; nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com a sua 

companheira; porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. 

.         A Palavra de DEUS ela é precisa, ela tem a perfeição do Criador. 

SALMOS 33:6 

6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. 

 

          Então nós vemos que pelo poder da Palavra de DEUS todas as coisas foram criadas, e a bússola do 

verdadeiro crente é a Palavra de DEUS. Veremos a importância do conhecimento das profecias, e das profecias 

que se cumpriram e foram anunciadas, e aqueles que ouviram deram crédito se salvaram. E igualmente nós 

temos profecias a se cumprirem ainda nos dias de hoje, e para o futuro.  

Vamos ver esta profecia do livro de Mateus: 

 

MATEUS 24:15-20 

15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar 

santo; quem lê, entenda; 

16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes; 

17. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa;  

18. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. 

19. Mas aí das grávidas e das que amamentarem naqueles dias! 

20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado; 

 

          Essa profecia o SENHOR JESUS CRISTO pronunciou com respeito a profecia de Daniel que falava 

da assolação no lugar Santo, o que aconteceria com Jerusalém e o templo de Jerusalém nos contemporâneos 

de JESUS CRISTO. Onde JESUS estava falando de um acontecimento que aconteceria mais ou menos 38, 

39 anos após sua morte. 

          Essa profecia ocorreu quando Tito Vespasiano destruiu e invadiu o templo, e ali muitos judeus foram 

mortos em Jerusalém, dispersos e crucificados. Isso está narrado pelo historiador Flávio Josefo no livro 

história dos Hebreus. Nesta profecia o SENHOR JESUS está falando ao seus contemporâneos, que se 

ouvissem a chegada desses exércitos no lugar Santo era para fugir. Na época de JESUS haviam muitos judeus 

que estavam lutando contra o império romano, eles queriam a supremacia israelita sob o império romano. E 

havia os judeus zelotes, que estavam criando exércitos para resistir ao poder romano.  

          No ano de 69 da era cristã, quando Tito foi ordenado que viesse contra Jerusalém, diz o Historiador 

Flávio Josefo que os exércitos chegaram a entrar com seu estandartes dentro da cidade. Mas sem nenhum 

motivo explicado eles voltaram e não invadiram. Parece que o general havia recebido uma carta urgente 

notificando a morte de um parente dele, então deixou que aquela invasão fosse adiada.  

          Os cristãos que ouviram aquelas palavras de JESUS na profecia, não deixaram para depois, pegaram 

suas coisas e saíram e foram embora de Jerusalém. Mas os judeus que creram que teriam vitória sobre os 

romanos, e se libertariam do julgo de Roma a maioria não acreditou na profecia pagou com a própria vida.  

Nadynne Gonçalves
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          Muitos profetas profetizaram sobre esta invasão de Jerusalém, vejamos em Mateus. 

 

MATEUS 23:35-39 

35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, 

o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. 

36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. 

37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados! quantas vezes quis 

eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste! 

38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta; 

39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome 

do Senhor. 

 

          Então essa profecia que o SENHOR JESUS CRISTO falou, ele está se referindo ao que os profetas 

profetizaram a respeito de Jerusalém, e também se lamentando sobre Jerusalém, porque sabemos que o povo 

de Israel, mais especificamente o povo judeu, eles não aceitaram JESUS CRISTO como diz a profecia: veio 

para os seus e os seus O rejeitaram.  

          Tito voltou 1 ano após e sitiou Jerusalém, e ali houve uma grande mortandade e se cumpriu a profecia 

que dizia, que as mulheres comeriam seus próprios frutos, o fruto do próprio ventre. Flávio Josefo disse que 

o aperto da cidade foi tão grande, que a fome foi tão grande que as mulheres judias ao parirem seus filhos, 

tiveram que se alimentar do próprio fruto do ventre. Por isso que o SENHOR JESUS CRISTO, quando estava 

na cruz do calvário olhando aquelas mulheres que amamentavam disse em Lucas: 

 

LUCAS 23:27-31 

27. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos, e o 

lamentavam. 

28. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim; chorai antes 

por vós mesmas, e por vossos filhos. 

29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não 

geraram, e os peitos que não amamentaram! 

30. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros:  

31. Cobri-nos. Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? 

 

          Tudo aquilo que estava ocorrendo , inclusive a própria rejeição do Filho de DEUS, o povo judeu não 

enxergando a luz dos profetas, não enxergando o que os profetas falavam a respeito de CRISTO que haveria 

de sofrer, que haveria de padecer, um homem desprezado como diz o livro de Isaías. 

 

ISAÍAS 53:3 

3. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos; 

e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. 

 

          E quando JESUS estava ali no caminho para o calvário naquele sofrimento, Ele em olhar protético olhou 

para aquelas mulheres e disse: porque vocês estão chorando por mim, lamentando por mim antes 

lamentais por vós, ai daquelas que amamentais, porque JESUS já estava vendo o que aconteceria de terrível 

com aquela nação de Israel, em Jerusalém. Ele estava profetizando porque ele tinha o conhecimento dos 
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profetas, desde de sua meninice, a palavra de DEUS diz que JESUS cresceu em sabedoria, em graça, Ele já 

conhecia as letras sagradas e sabia pelo ESPÍRITO DE DEUS o que ocorreria com a nação de Israel.  

          Essas pessoas não perceberam o momento que elas viviam, o historiador Flávio Josefo diz que foi 

terrível e que o céu enegreceu em Jerusalém, e que o aperto e a angústia infringidas pelo exército de Tito 

Vespasiano no ano 70 da era cristã foi algo indescritível, o que ocorreu com aquela nação nunca se ouviu falar.    

E os cristãos que deram ouvidos aos profetas e as palavras do SENHOR JESUS CRISTO, eles foram embora, 

saíram de Jerusalém porque sabiam que a Palavra de DEUS iria se cumprir, mas foram poucos, pois a maioria 

não dava crédito, estavam cegos e não estavam examinando as Escrituras. E então o templo foi destruído, os 

sacerdotes foram mortos, milhares e milhares de judeus foram crucificados, ao redor da cidade pelos soldados 

romanos e cumpriu-se as palavras do profeta Jeremias em lamentações. 

 

LAMENTAÇÕES 2:20 

20. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim! Hão de comer as mulheres o fruto de si mesmas, as 

crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? 

 

         Vemos a importância de dar credibilidade a Palavra de DEUS, quem creu nas Palavras se salvou e os 

que não creram morreram. 

 

AMÓS 3:7 

7. Certamente o Senhor DEUS não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os 

profetas. 

 

          Como podemos ter certeza de que DEUS está realmente conosco, JESUS CRISTO disse no Evangelho 

de João as seguintes palavras: 

 

JOÃO 15:7 

7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos 

será feito. 

           Então é necessário que as Palavras estejam em nós, e nós estejamos nEle, então devemos estar 

preocupados em saber se os segredos de DEUS estão revelados para nós na Palavra de DEUS. Pois a Palavra 

de DEUS tem segredos, como diz o Apóstolo Pedro: 

2 PEDRO 1:19 

19. E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que 

alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. 

 

          O futuro para nós é incerto, escuro, e quem nos ilumina e nos mostra o que está a frente são as Palavras 

dos Profetas da Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado com os profetas de hoje. O SENHOR JESUS 

CRISTO disse que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, e que suas palavras enganariam a muitos 

e não poucos, mas nós devemos estar com a nossa casa edificada sobre a rocha, sobre a Palavra de DEUS. E 

DEUS revela a sua Palavra profética aos seus servos. Agora na vinda de JESUS milhões e milhões de pessoas 

se decepcionarão, porque não edificaram suas casas na rocha. 

 

Nadynne Gonçalves
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2 PEDRO 1:19-21   

19. E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que 

alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações.  

20. Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.   

21.Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus 

falaram inspirados pelo Espírito Santo. 

 

          O SENHOR JESUS CRISTO fala que agora no tempo do fim seria como nos dias de Noé. 

 

MATEUS 24:37-38 

37. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem.  

38. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em 

casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, 

 

         Hoje nós vemos muitas religiões, milhões de pessoas que se consideram crentes em JESUS CRISTO, 

mas será que somente ser crente, invocar o nome do SENHOR JESUS é suficiente? Será que estamos 

realmente preparados para a vinda do SENHOR JESUS? 

 

MATEUS 7:21-27 

21. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de 

meu Pai, que está nos céus.  

22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome 

não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 

23. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a 

iniqüidade.  

24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem 

prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha;  

25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, 

porque estava edificada sobre a rocha.  

26.E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que 

edificou a sua casa sobre a areia;  

27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi 

grande a sua queda. 

 

          Vimos que a nossa fé não deve estar fundamentada em sentimentos, em teorias humanas que não estão 

de acordo com a Palavra, e até mesmo coisas que a gente pensa que estão de acordo com a Bíblia, e fazemos 

um estudo mais aprofundado da Palavra vemos que o ensinamento não harmoniza com toda a Bíblia. Em 

apocalipse temos uma advertência que diz: 

 

APOCALIPSE 1:3 

3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que 

nela estão escritas; porque o tempo está próximo. 

 

          Será que estamos realmente preparados para esse tempo do fim? Temos que seguir o exemplo dos 
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Bereanos que conferiam nas Escrituras, e foram considerados mais nobres que os cristãos de Tessalônica. Por 

conferirem tudo que era dito por Paulo nas Escrituras. A Igreja não é uma instituição financeira, é um 

organismo vivo, composta de verdadeiros adoradores de DEUS que adoram em ESPÍRITO E EM VERDADE. 

          JESUS profetizou que haveria adoradores em ESPÍRITO E EM VERDADE, então a importância que 

esse organismo seja vivo como um corpo humano, e o cabeça desse organismo, dessa Igreja é JESUS CRISTO 

e a Igreja está fundamentada e baseada na Doutrina dos Apóstolos e dos Profetas, sendo JESUS CRISTO a 

PEDRA PRINCIPAL, o fundamento da Igreja. JESUS CRISTO combateu o inimigo na Palavra de DEUS, o 

inimigo tentando usar a Palavra de DEUS dando um sentido errado, mas JESUS CRISTO disse está escrito e 

o inimigo bateu em retirada.  

          Vamos meditar nas palavras do Evangelho de Tiago, a sabedoria que vem do alto: 

 

TIAGO 3:13-18 

13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de 

sabedoria. 14. Mas, se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, 

nem mintais contra a verdade.  

15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.  

16. Porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda a obra perversa.  

17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia 

de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia.  

18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. 

 

          O inimigo sempre vem para causar confusão, destruir, matar, vem pra tirar a semente boa que é plantada, 

a semente que caiu na beira do caminho, o inimigo vem e tira aquela semente da verdade, mas quem ama a 

verdade, vem para a verdade. A verdadeira sabedoria ela é tratável, misericordiosa ela não tem inveja, não tem 

sentimento faccioso. Agora a sabedoria diabólica não se contém, é invejosa, intrigueira, causa confusão. 

 

Site:  http://igrejadedeus.biz/  Contato: flavioschmidt2018@gmail.com 
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse: 

https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos 

http://igrejadedeus.biz/
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos

