
Mostra Cultural e Artística 2022 
“O Rebanho Ecumênico de Jesus” 

Em celebração do Jubileu de Ouro da Proclamação do Apocalipse 

de Jesus (1972-2022)  

Painel colaborativo  

O tema “Apocalipse” ficou por séculos envolto em um ar de medo e mistério. Muitos não se 

atreviam a abrir o último livro da Bíblia Sagrada. Em 4 de março de 1949, iniciava-se, a partir do 

Rio de Janeiro/RJ, Brasil, para o mundo, um importante trabalho de elucidação sobre esse 

preponderante assunto: Alziro Zarur (1914-1979), radialista carioca, abria o programa Hora da 

Boa Vontade, na Rádio Globo, com a leitura do Apocalipse de Jesus, que logo se tornou um 

fenômeno para o rádio brasileiro.   

Foi em 1º de outubro de 1972, na cidade de Ribeirão Preto/SP, que Zarur realizou a Proclamação 

do Apocalipse de Jesus, marco celebrado nesta exposição apresentada pela Academia Jesus, o 

Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, por completar o Jubileu de Ouro dessa convocação às 

consciências para atentarem-se aos relevantes alertas trazidos pelo Livro das Profecias Finais. 

Paiva Netto, sucessor do saudoso Proclamador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, 

dando prosseguimento a esse espírito de vanguarda — de descortinar o Conhecimento Divino 

às massas —, apresentou ao público inúmeros estudos sobre o Livro da Revelação, por meio de 

palestras ecumênicas, programas de rádio e TV, revistas, livros e artigos na imprensa. Estudioso 

dos temas bíblicos há mais de seis décadas, ele é reconhecido como um dos maiores pregadores 

da atualidade.  

Várias séries radiofônicas, de grande abrangência e popularidade, esclarecem e confortam os 

ouvintes acerca do tema, em especial os de Alma humilde presentes em todas as classes sociais 

e étnicas. Dentre elas a popular série “O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração”, que 

foi ao ar pela primeira vez entre outubro de 1990 e fevereiro de 1992, desdobrando-se 

posteriormente em diversas publicações, artigos e livros.  

Por isso, a Mostra Cultural e Artística 2022 — “O Rebanho Ecumênico de Jesus” propõe-se a 

apresentar destaques dos múltiplos aspectos dessa notável e heroica saga a partir da reunião 

de materiais históricos, de trechos das empolgantes palestras de Paiva Netto e de produções 

culturais dos Soldadinhos de Deus, da LBV, e dos Jovens Ecumênicos da Boa Vontade de Deus, 

de todas as idades, por meio do Painel Colaborativo aberto à participação de artistas das 

diversas modalidades das linguagens visuais e ao público em geral. 

Para a elaboração das peças do Painel Colaborativo, neste direcionamento estão indicados eixos 

temáticos e páginas doutrinárias, de autoria de Paiva Netto, que podem inspirar o 

desenvolvimento e a criação artística das obras que devem buscar representar essa vanguarda. 



As obras doadas para a finalidade expositiva deverão ser inéditas e abordar a abrangência da 

temática proposta de forma fraterna e ecumênica. Consulte o regulamento geral para 

compreender a metodologia, o processo de inscrição e os critérios de avaliação.  

O presente direcionamento temático é fonte de estudo, inspiração e debate para a produção 

das obras. Não representa instrumento de classificação, organização ou delimitação das obras 

na exposição. 

Bom trabalho! 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO TEMÁTICO  

O que é Apocalipse? 

Páginas de estudo:  

✓ A visão do livro selado com sete selos e a do Cordeiro de Deus (Apocalipse de Jesus, 5:1 a 

14); 

✓ Origem da Autoridade do Apocalipse (Jesus, o Profeta Divino, pp. 225 e 226, da edição 

ilustrada); 

 ✓ Apocalipse: livro sociológico. (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 46 e 47); 

 ✓ Revelação infernal só para os infernais (Somos todos Profetas, pp. 41 a 44); 

✓ Renovação de tudo (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 82 e 83); 

✓ O Apocalipse não é um bicho de sete cabeças (Revista JESUS ESTÁ CHEGANDO!, edição 116, 

outubro de 2013, pp. 15 e 16); e 

✓ O Apocalipse desmascara o erro (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 352 e 353). 

 

Quem são os Simples de Coração?  

Páginas de estudo:  

✓ Os Simples estão em todas as classes e crenças (As Profecias sem Mistério, versão pocket, 

pp. 206 e 207); 

✓ Quem são os Simples de Coração (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 45 e 46); 

✓ “Mistério” de Jesus (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição tradicional, p. 146); 

✓ Almas livres em Deus (Somos todos Profetas, p. 153 a 156); e 

✓ Somos todos Profetas (Somos todos Profetas, p. 100). 

 

A atualidade das Profecias  

Páginas de estudo:  



✓ A Terceira Trombeta (Apocalipse de Jesus, 8:10 e 11); 

✓ Responsabilidade e livre-arbítrio (Somos todos Profetas, pp. 151 e 152);  

✓ A guerra pela Água (Apocalipse sem Medo, pp. 111 a 114); 

✓ Profecia não depende de calendário (Somos todos Profetas, pp. 108 e 109); e 

✓ A questão espiritual do tempo (Jesus, o Profeta Divino, edição tradicional, pp. 207 a 210). 

 

A Proclamação do Apocalipse de Jesus 

Páginas de estudo:  

✓ A visão dos Glorificados (Apocalipse de Jesus, 7:9 a 17);  

✓ Proclamação do Apocalipse (Somos todos Profetas, pp. 77 e 78); 

 ✓ A Visão dos Glorificados e o Rebanho Único (Jesus, o Profeta Divino, edição tradicional, pp. 

43 a 45); 

✓ A Restauração da Unidade Cristã (Somos todos Profetas, pp. 79 a 82); e 

✓ Rebanho formado no Céu (Jesus, a Dor e origem de Sua Autoridade, pp. 98 e 99). 

 

 

O Rebanho Ecumênico de Jesus 

Páginas de estudo:  

✓ Jesus, o Bom Pastor (Evangelho de Jesus, segundo João, 10:7 a 18); 

✓ O Rebanho Ecumênico de Jesus (Revista JESUS ESTÁ CHEGANDO! nº 129, edição 

comemorativa de junho de 2017, pp. 67 e 68); 

✓ Jesus — O Bom Pastor (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do 

Espírito Santo, vol. 1, p. 130); 

✓ Jesus — O Pastor do Rebanho Ecumênico (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de 

Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol. 1, p. 392); 

✓ Novo e abrangente conceito do Rebanho Ecumênico de Jesus (Sagradas Diretrizes Espirituais 

da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol. 1, pp. 37 e 38; 205 e 206); 

✓ A Proclamação do Cristo Ecumênico, o Divino Estadista (Sagradas Diretrizes Espirituais da 

Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol. 2, pp. 49 a 77); e 

✓ Dessectarização do Cristianismo (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, p. 307).  

 

✓ O Templo da Boa Vontade e a união das boas ovelhas (Sagradas Diretrizes Espirituais da 



Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol. 2, p. 152) 

 

 

A Volta Triunfal de Jesus  

Páginas de estudo:  

✓ Dedicatória às Sete Igrejas da Ásia (Apocalipse de Jesus, 1:4 a 8); 

 ✓ A Volta Triunfal de Jesus sobre as nuvens vai muito além do significado literal (Revista JESUS 

ESTÁ CHEGANDO!, edição 124, fevereiro de 2016, pp. 44 a 47); 

✓ Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, e Sua Volta Triunfal (blog 

www.PaivaNetto.com); 

✓ A certeza do cumprimento da profecia deste livro e As admoestações e as promessas finais 

(Apocalipse de Jesus, 22:6 a 17); e 

✓ A maior Caridade: anunciar a Volta de Jesus (Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de 

Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vol. 1, pp. 440 e 441).  

 

 

 

 

 

 

 


