questão é sobre à total desolação e destruição que estava
para ser feita no estado judaico, isto é, a destruição de
Jerusalém e o Templo que ocorreram no ano 70 depois de
Cristo. Portanto, nada é dito sobre o fim do mundo e o
juízo final. De fato, à Escritura Sagrada nos afirma que o
mundo não acabará, pelo contrário, caminhamos para a
restauração de tudo até o dia da Segunda Vinda de Cristo.
....“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.

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.

Haverá o

Fim do Mundo?

....Na história mundial existem pelo menos 242 datas
anunciando o fim do mundo. A última foi a de 2012
baseada na suposta profecia do calendário Maia. Todas
elas falharam!
....Tenho observado que diversos cientistas também têm
caído na tentação ao dizer que o mundo terá um fim. Essas
idéias a respeito do fim do mundo têm sido também fonte
de lucro para muitos. Desde a conspiração da nova era e
nova ordem mundial, bem como idéias em torno do
aquecimento global e suas consequências, alguém
sempre tem se beneficiado dessas crenças.
....Mas, haverá um fim do mundo? A humanidade entrará
em colapso por causa da queda de um meteoro? O
apocalipse se aproxima? O que há de verdade que
podemos saber a respeito?
....É lamentável, mas os crentes (em geral) que deveriam
ser pregadores de boas notícias, são os mesmos que têm
sido os grandes divulgadores do fim do mundo. Para tal,
eles se baseiam em uma passagem do Novo Testamento
que diz:
....“Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando
se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar
as construções do templo.
....Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em
verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra
que não seja derribada.
....No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado,
quando se aproximaram dele os discípulos, em
particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão
estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da
consumação do século”. (Mateus 24.1-3 - o grifo é meu)
....Algumas traduções da Bíblia trazem “fim do mundo”
ao invés de “consumação do século”. A palavra traduzida
como “século” ou “mundo” no grego do Novo
Testamento, é “aion”. Esta palavra significa “idade” e não

“mundo físico”. A palavra “aion” refere-se a um período
de tempo, não ao mundo físico. Se a referência fosse ao
mundo físico seria de esperar encontrar a palavra grega
“kosmos” e não “aion”. As traduções modernas da Bíblia
consertaram o erro e não traduzem mais as passagens
como o “fim do mundo”, porque a palavra grega usada é
“aion” e não “kosmos”.
....Os discípulos de Jesus ficaram tão chocados quando o
Mestre lhes disse que o Templo de Jerusalém seria
destruído ao ponto de não sobrar pedra sobre pedra que
não fosse derribada, que fizeram três perguntas: “Dizenos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da
tua vinda e da consumação do século”. (Mateus 24.3)
....Não pense o leitor que eles estavam perguntando sobre
a Segunda Vinda de Cristo no último dia (e muito menos
sobre o fim do mundo), pelo contrário, naquela cultura a
orientação temporal era voltada para o presente (ao
contrário dos tempos modernos, que são “centrados no
futuro” - sempre planejando para o amanhã). Por isto, os
discípulos entenderam que Jesus estava dizendo que o
fim da era judaica, com seus sacrifícios no Templo e todo
aquele sistema do Antigo Testamento estava prestes a ser
destruído.
....Em resposta, o Senhor Jesus citou oito sinais de Sua
“vinda” em julgamento ainda naquela geração. Portanto,
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.
....“Mas, não há um texto na Bíblia, que diz que o mundo
acabará em fogo?” talvez pergunte o leitor. O texto
encontra-se em 2ª Pedro 3.7 e diz: “Ora, os céus que
agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido
entesourados para fogo, estando reservados para o Dia
do Juízo e destruição dos homens ímpios”.
....Um estudo minucioso deste versículo (bem como todo
o capítulo três de 2ª Pedro) revelará que o assunto em
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