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O Dia do Senhor
Brian Godawa
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1

O “dia do Senhor” é também uma frase que é freqüentemente associada
com a segunda vinda de Cristo. Mas um estudo cuidadoso da Escritura mostra
que o “dia do Senhor” é uma referência genérica do Antigo Testamento a
qualquer tempo em que o Senhor “vem” em julgamento sobre uma nação ou
cultura. Já houve muitos “dias do Senhor” no passado, e todos deles que foram
descritos como “pertos” aconteceram de fato “perto” daqueles a quem as
palavras foram pronunciadas.
O SAQUEAMENTO DE JERUSALÉM EM 586 A.C.
Odabias 15: “Porque o Dia do SENHOR está prestes a vir sobre todas as nações;
como tu fizeste, assim se fará contigo; o teu malfeito tornará sobre a tua
cabeça”.
Sofonias 1:7: “Cala-te diante do SENHOR Deus, porque o Dia do SENHOR está
perto... (14) Está perto o grande Dia do SENHOR; está perto e muito se apressa.
Atenção! O Dia do SENHOR é amargo, e nele clama até o homem poderoso...
(15) Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e
desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas.
AMÓS PROFETIZA A DESTRUIÇÃO DE ISRAEL PELOS ASSÍRIOS:
Amós 5:18: “Ai de vós que desejais o Dia do SENHOR! Para que desejais vós o
Dia do SENHOR? É dia de trevas e não de luz”. (19)Como se um homem fugisse
de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso; ou como se, entrando em
casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. (20) Não será,
pois, o Dia do SENHOR trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem
nenhuma claridade?
A QUEDA DE BABILÔNIA DIANTE DOS MEDOS EM 539 A.C.:
Isaías 13:6: “Uivai, pois está perto o Dia do SENHOR; vem do Todo-Poderoso
como assolação... (9) Eis que vem o Dia do SENHOR, dia cruel, com ira e
ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores.
(11) Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos, por causa da
sua iniqüidade... (13) Portanto, farei estremecer os céus; e a terra será sacudida
do seu lugar, por causa da ira do SENHOR dos Exércitos e por causa do dia do
1

E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em Setembro/2006.

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9)
www.monergismo.com

2

seu ardente furor. (17) Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não
farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. (19) Babilônia, a jóia dos
reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando
Deus as transtornou.
A QUEDA DE EDOM:
Isaías 34:5: Porque a minha espada se embriagou nos céus; eis que, para exercer
juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. (8)
Porque será o dia da vingança do SENHOR, ano de retribuições pela causa de
Sião. (35:4) Dizei aos desalentados de coração: Sede fortes, não temais. Eis o
vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus; ele vem e vos salvará.
A QUEDA DO EGITO POR NABUCODONOSOR:
Jeremias 46:1: Palavra do SENHOR que veio a Jeremias, o profeta, contra as
nações. (2) A respeito do Egito... (10) Porque este dia é o Dia do Senhor, o
SENHOR dos Exércitos, dia de vingança contra os seus adversários; a espada
devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles; porque o Senhor, o
SENHOR dos Exércitos tem um sacrifício na terra do Norte, junto ao rio
Eufrates.
Observe também os seguintes versículos, que unem a figura da “nuvem”
com o “dia do Senhor”. Lembre-se que anteriormente mostramos que “nuvens”
era uma referência a Deus vindo em julgamento.
A QUEDA DO EGITO POR:
Ezequiel 30:2: Assim diz o SENHOR Deus: Gemei: Ah! Aquele dia! Porque está
perto o dia, sim, está perto o Dia do SENHOR, dia nublado; será o tempo dos
gentios. (4) A espada virá contra o Egito.
A DESTRUIÇÃO DE ISRAEL POR DEUS:
Sofonias 1:7: Cala-te diante do SENHOR Deus, porque o Dia do SENHOR está
perto (14) Está perto o grande Dia do SENHOR; está perto e muito se apressa.
Atenção! O Dia do SENHOR é amargo, e nele clama até o homem poderoso. (15)
Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia
de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas.
O Antigo Testamento profetiza um “dia do Senhor” para Israel, no qual
Deus julgará Jerusalém. Esse “dia do Senhor” é a destruição de Jerusalém por
Roma e a Destruição do Templo sobre a qual Jesus falou.
Sofonias 1:3: ...diz o SENHOR. (4) Estenderei a mão contra Judá e contra todos
os habitantes de Jerusalém... (7) ... Porque o Dia do SENHOR está perto... (12)
Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os
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homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: O
SENHOR não faz bem, nem faz mal. (14) Está perto o grande Dia do SENHOR;
está perto e muito se apressa. Atenção! O Dia do SENHOR é amargo, e nele
clama até o homem poderoso. (15) Aquele dia é dia de indignação, dia de
angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de
nuvens e densas trevas.
Malaquias 4:5: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande
e terrível Dia do SENHOR. (6) ele converterá o coração dos pais aos filhos e o
coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com
maldição.
Lucas 1:17: E irá adiante [João o Batista] do Senhor no espírito e poder de Elias,
PARA CONVERTER O CORAÇÃO DOS PAIS AOS FILHOS.

Fonte: Apêndice 1 do There Will Be No Future “End
Times”, Rapture, Great Tribulation Or Anti-Christ.
Leia outro trecho desse livro aqui:
http://www.monergismo.com/textos/preterismo/grandetribulacao-anticristo_godawa.pdf
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