igreja, é fruto de um engano que surgiu a pelo menos
dois séculos atrás. Muitas das atuais doutrinas acerca
do tempo do fim, não foram ensinadas pela grande
maioria das igrejas até o ano de 1830. Devemos
entender que “evangelho” significa “Boas Novas ou
Boas Notícias”. Precisamos urgentemente pregar as
Boas Notícias do Evangelho de Jesus Cristo e não as
más notícias pregadas atualmente. Precisamos parar
de ameaçar as pessoas a respeito do fim dos tempos,
Anticristo e Grande Tribulação. É tempo de
repensar e reexaminar algumas de nossas crenças
e voltarmos a mensagem pregada pelos primeiros
cristãos.
Escrito por
César Francisco Raymundo
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Ao contrário do que o título possa sugerir,
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Qual será
o Futuro
Humanidade?

“Um estudo encomendado pela NASA e divulgado
essa semana destaca a possibilidade de que, nas
próximas décadas, a humanidade entre em colapso. A
exploração insustentável de recursos naturais e o
aumento da desigualdade na distribuição de renda
seriam as principais causas”.1
Ainda de acordo com o artigo a “conclusão do
relatório é que, em uma situação que reflita a
realidade do mundo hoje, (...), “achamos que será
difícil evitar um colapso”.2
Seriam essas afirmações reais? Estaria a
humanidade condenada ao fracasso e a sua extinção
total? Ora, não é de hoje que os profetas de plantão
têm afirmado o fim da nossa civilização, ou o fim do
mundo. Se não bastasse os videntes do mundo
religioso, muitos cientistas também têm se
aventurado nesse terreno especulativo.
Precisamos procurar informações sobre nosso
futuro em uma fonte segura. Esta fonte é a Bíblia
Sagrada! Ao contrário do que muitos pregam
(principalmente os religiosos), a Bíblia diz que a
humanidade caminha para a restauração de todas as
coisas. Isto encontramos registrado no livro de Atos
3.21 que diz: “...ao qual é necessário que o céu
receba até aos tempos da restauração de todas as
coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos
profetas desde a antiguidade”.
O Senhor Jesus Cristo foi recebido nos céus a dois
mil anos atrás. Naquela época Ele implantou o seu
Reino no mundo. Ele garantiu que esse Reino
cresceria como uma semente de mostarda até tornarse uma grande árvore. Também comparou o Reino

como o fermento que se espalha por toda a massa
(Mateus 13.31-33). Tudo isto sugere que o Reino de
Deus possui um crescimento progressivo ao longo da
história. Esta verdade também é declarada pelo
apóstolo Paulo em 1ª Coríntios 15.24-26, quando
disse que Cristo reinará “até que haja posto todos os
inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser
destruído é a morte”.
Muitos erroneamente entendem que o Reino será
implantado à força no fim da história e que será
visível a partir de Jerusalém. Todavia, Jesus nos
mostra que a natureza do Reino é bem diferente.
Observe:
“Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o
reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o
reino de Deus com visível aparência.
Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Lá está! Porque o reino
de Deus está dentro de vós”. (Lucas 17.20, 21).
Portanto, neste exato momento, o Reino está
crescendo. Pessoas de todas as partes da terra estão se
tornado cristãs mediante o Novo Nascimento. Assim
sendo, chegará o dia em que “lembrar-se-ão do
SENHOR e a ele se converterão os confins da terra;
perante ele se prostrarão todas as famílias das
nações”. (Salmos 22.27)
Isto acontecerá antes da Segunda Vinda de Cristo, e
como resultado, o mundo desfrutará de grandes
períodos de bençãos por causa da conversão de todas
as nações. Sendo assim, como fica então, as profecias
do Apocalipse e do tempo do fim registradas na
Bíblia? O que hoje em dia é interpretado
erroneamente por cerca de setenta e oito por cento da
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