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"a consumaÇÃo dos sÉculos” 
De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. “Mas agora” na consumação dos 
séculos uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. HEBREUS. 9:26.
O verso que abre este estudo, nos fala de uma consumação dos séculos, e ele nos leva a uma reflexão! De que séculos está o 
apóstolo a nos falar? Isso não se trata das eras e dos anos, Paulo está nos direcionando a entender que este século foi o 
período da Lei de Moisés. Jesus ao expirar na cruz assim declarou: TUDO CONSUMADO ESTÁ. E o verso em questão nos 
mostra que com esta morte o pecado foi aniquilado; deixou de existir. Um fato importante que passou despercebido de toda 
humanidade, é que este “agora”, ocorreu a mais de dois mil anos. João Batista foi o primeiro a identificar que aquele século; 
aquele período, iria se extinguir. Ao ver Jesus de Nazaré de imediato declarou: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo, e desta forma ocorreu.

No capítulo seis, desta mesma carta, Paulo já nos leva a olhar para 
adiante, ele fala de um século vindouro; ele aponta para um futuro, 
onde os benefícios da cruz são para nós, os filhos de Deus.

Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e 
provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, 
E provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, 
HEBREUS. 6:4,5.

Aqui ele identifica pessoas, que tiveram a oportunidade de participar 
das boas dádivas de um século sem esta lei. A partir de então, o diabo 
já estava destruído, o pecado aniquilado; não havia mais, maldição. 
Antes da cruz do calvário ninguém desfrutou ou participou dos 
benefícios do Espírito Santo, o século futuro (ou vindouro), só começa 
depois da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Nós já estamos 
vivendo neste século, porém, ainda há muitas mentes que vivem nos 
séculos passados; estão impregnados com aquela lei.

Se você se declara reinando em vida, próspero, abençoado, você está 
vivendo no século vindouro. Mas se da tua boca ainda sai um Deus te 
abençoe, Senhor perdoa os meus pecados... Tua mente ainda vive 
antes da consumação dos séculos. Por isso, Paulo cita em sua carta 
aos romanos: não vos conformeis a este século, (ROMANOS 12: 02); 
não se deixem moldar por aquilo que já passou, mudem o vosso 
modo de pensar. 

A grande maioria destes locais denominados igrejas, ainda está 
vivendo antes da cruz, eles estão antes da consumação dos séculos. 
Por não terem suas mentes iluminadas pela verdade do evangelho, 
ainda estão metidos em rituais e práticas que são comuns a lei de 
Moisés. 

Para que entendas onde já estamos, e qual é a tua posição nos dias 
atuais, leia o escrito aos colossenses:

O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos “transportou” para o 
reino do Filho do seu amor; COLOSSENSES. 1:13.

Nós já estamos neste reino, fomos transladados a esta glória; não 
cabe mais clamar: “Senhor venha o teu reino”! O século vindouro já é 
aqui, e ele já nos livrou de todo o mal. Considere isto, o século 
vindouro já está estabelecido. Você é um filho legítimo, um herdeiro 
dos benefícios do novo pacto, porte-se como um... Abençoado!!!
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Se, pela ofensa de um e por meio de 
um só, reinou a morte, muito mais os 
que recebem a abundância da graça e 
o dom da justiça “reinarão em vida”
por meio de um só, a saber, Jesus
Cristo. ROMANOS. 5:17.
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