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O HOMEM VERÁ DEUS AGIR NO SEU TEMPO? 

A HORA DA RETRIBUIÇÃO 

 

 

Filho do homem, o que farei agora com os homens da terra? 
Senhor, você sabe todas as coisas; quem é o homem para poder aconselhar a Deus? 
 
Filho do homem, você ouve minha palavra e você compreende a minha linguagem? 
Senhor, eu ouço, mas eu não compreendo. 
 
Filho do homem, o que você quer? 
Senhor, o que um filho poderia querer senão agradar ao seu pai? 
O que mais um FILHO DO HOMEM poderia esperar do que se tornar FILHO DE DEUS? 
 
O Pai fará de suas crianças filhos e filhas? 
O pai poderá LEGALMENTE fazer suas de crianças filhos e filhas? 
Minha Palavra não diz que EU SOU justo? 
Filho do homem, o que fazer agora com os homens da terra? 
Eu já expus ao homem o que vai lhe acontecer, pois os tribunais deste mundo estão cheios; a 
verdadeira justiça clama, eu lhes digo que ela será rendida. 
 

« Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim », gritou o cego Bartimeu de Lucas 18; 

« Uma coisa eu sei, que eu nasci cego e agora vejo », disse o cego de João 9; 

E o Senhor disse em Isaías 1:14: « Minha alma odeia suas festas de lua nova e suas 

festas solenes; elas são um fardo para mim, EU ESTOU CANSADO de suportá-las. » 24 

Portanto o Senhor, Yahweh (Deus) dos exércitos, o Poderoso de Israel, disse: « Ah! Eu 

me consolarei punindo meus adversários e me vingarei de meus inimigos. 25 Voltarei a 

minha mão contra ti. 27 Sião será redimida com justiça, e aqueles que se converterem 

a ela serão redimidos com justiça. 28 Mas os rebeldes e os pecadores serão 

juntamente destruídos, e os que abandonarem Yahweh serão consumidos, 31 e não 

haverá ninguém para apagar este fogo. » 
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