...O que o conhecimento sobre isto muda em nossa fé?
Muda no fato de que adquirimos uma visão mais otimista
do mundo e recebemos ânimo para ganhar o mundo para
Cristo. De fato, o mundo não acabará de uma maneira
trágica, pelo contrário, caminhamos para a restauração de
tudo até o dia da Segunda Vinda de Cristo, pois “Jesus
precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as
coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito
tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas”.
(Atos 3.21 - NTLH*)
Escrito por César Francisco Raymundo

Sugestão de leitura:
Para que você saiba mais sobre este
assunto, sugerimos o download
gratuito do ebook à direita.
Nesse ebook, o pastor Jonathan
Welton faz um estudo profundo sobre
o tempo do fim mostrando-nos o quão
é importante retomarmos a mensagem
original e verdadeira sobre a Segunda
Vinda de Cristo.

Afinal, qual é a Verdadeira

Mais informações:
Saiba tudo sobre Arrebatamento, Escatologia,
Armagedom, Profecia Bíblica, Fim dos Tempos, Últimos
Dias e a Volta de Jesus acessando o site da Revista Cristã
Última Chamada.

www.revistacrista.org
A menos que haja outra indicação todas às citações
bíblicas são da Almeida Revista e Atualizada da
Sociedade Bíblica do Brasil.

Revista Cristã
Última Chamada

* NTLH - Nova Tradução na Linguagem de Hoje.

Todos os direitos reservados.

Mensagem do
Apocalipse?

...O Apocalipse é o último livro da Bíblia, possui
vinte e dois capítulos e quatrocentos e quatro
versículos. A palavra “apocalipse ” significa
“revelação”. Este livro foi escrito pelo apóstolo João
por volta do ano 65-66 d.C. (depois de Cristo), na ilha
de Patmos. O estilo literário do Apocalipse é através
do uso de símbolos. João usou este estilo literário
por causa do clima de perseguição que havia naquela
época.
...O Apocalipse é o livro que mais abusos tem sofrido
no decorrer da História, isto porque o livro é
constantemente tirado fora de seu contexto. Os
intérpretes se esquecem que o Apocalipse é uma
literatura do primeiro século depois de Cristo, e
como tal, reflete a cultura e o conhecimento da época.
Uma vez que João endereça o livro para as sete
igrejas da Ásia, é de se supor que os seus primeiros
leitores entenderam a mensagem e o significado dos
símbolos apocalípticos.

Sua Verdadeira Mensagem
...Muitos pensam que o Apocalipse fala sobre
explosões atômicas, guerras nucleares, armas
modernas e catástrofes a nível global num futuro em
que a humanidade vive num mundo altamente
tecnológico etc. Infelizmente, conseguiram fazer
com que o Apocalipse ficasse parecido com aqueles
filmes de ficção produzidos em hollywood. Não é em
vão que os produtores do cinema têm feito grandes
filmes baseados em supostas cenas apocalípticas.
No entanto, contrariando à opinião popular, não há
mísseis nucleares, nem helicópteros ou aviões de guerra
no Apocalipse.

...Na verdade, cerca de dois terços do Apocalipse são
citações do Antigo Testamento. Por isto, o
discernimento a respeito desse livro não reside em
um discernimento especial, especulação
desenfreada, ou viagens subjetivas de fantasia por
parte do intérprete. O Velho Testamento é o grande
revelador dos símbolos do Apocalipse. Mas - em
primeiro lugar - é o que Jesus Cristo falou que nos
lança luz sobre a mensagem do Apocalipse.
...No famoso Sermão do Monte registrado em
Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, temos um miniapocalipse. O Senhor Jesus falou as claras sobre
todos os acontecimentos apocalípticos, inclusive Ele
falou sobre o tempo em que se cumpriria as profecias.
Ele disse: “Em verdade vos digo que não passará esta
geração sem que tudo isto aconteça”. (Mateus 24.32-34)
Portanto, a maior parte do Apocalipse foi cumprido
ainda dentro daquela geração dos discípulos de Jesus.
Assim, a mensagem principal do Apocalipse é sobre “a
vinda de Jesus em julgamento contra Israel e
Jerusalém”. Jesus prometeu que voltaria ainda naquela
geração para destruir Jerusalém e o Templo, assim como
Jeová no Antigo Testamento vinha para julgar e destruir
nações pagãs.
...As pragas, os sinais e os castigos descritos no livro do
Apocalipse tiveram seu cumprimento naquela geração do
primeiro século. A Bíblia e a história comprovam esses
fatos, e os escritos do historiador Flávio Josefo nos dão
detalhes do quão foi terrível a Grande tribulação ocorrida
em Israel e principalmente em Jerusalém.
...Estas verdades foram ensinadas e cridas pelos cristãos
até antes do ano de 1.830. O que se ensina hoje em muitas
igrejas (não todas) está fora da realidade da mensagem do
Apocalipse.

O capítulo 24
de Mateus
fala sobre
a “vinda”
de Jesus
contra
à nação
judaica, e
não o fim
do mundo
como muitos
insistem em
interpretar
atualmente.

