anos depois da morte e ressurreição de Jesus
(justamente o tempo de uma geração). O que o
conhecimento de tudo isto muda em nossa fé? Muda no
fato de que nós cristãos, não esperamos mais por uma
grande tribulação futura, mas o cumprimento do Reino
de Deus conquistando definitivamente todas as nações
da terra, trazendo assim bençãos sobre o mundo e por
fim a volta de Jesus.
...“a fim de que, da presença do Senhor, venham
tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos
foi designado, Jesus, 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”. (Atos 3.20, 21)
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 mostrandonos o quão é importante retomarmos a
mensagem original e verdadeira sobre a Segunda
Vinda de Cristo. Acesse o endereço do site no
final desta página.

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
Todas às citações bíblicas são da
Almeida Revista e Atualizada da
Sociedade Bíblica do Brasil.

Revista Cristã
Última Chamada
Todos os direitos reservados.

Haverá uma Futura

Grande Tribulação
no Mundo Inteiro?

“...porque nesse tempo haverá grande tribulação,
como desde o princípio do mundo até agora não tem
havido e nem haverá jamais”.
(Mateus 24.21, 22 - o grifo é meu)
...Baseados neste versículo, pessoas das mais diversas
denominações religiosas acreditam que nosso planeta
ainda passará por um terrível tempo de sofrimento
chamado de “Grande Tribulação”. Os evangélicos em
geral, acreditam que esse evento será mundial e durará
sete anos sob o comando do Anticristo (alguns afirmam
que os sete anos serão divididos em três anos e meio de
paz e prosperidade e os outros três anos e meio de
grande tribulação).
...Até mesmo sociólogos, cientistas e várias pessoas
das mais diferentes áreas do conhecimento estão
convencidas de que o mundo ainda passará por um
terrível colapso.
...Muitos têm afirmado que todos aqueles sinais
descritos em Mateus capítulo 24, são evidentes e já
estão se cumprindo. Ali Jesus profetizou acerca de
terremotos, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes
etc. Deixando de lado às especulações proféticas, seria
mesmo verdade que ainda temos que enfrentar uma
grande tribulação a nível global? Essas profecias ainda
estão para cumprir-se em nosso futuro? O mundo hoje
caminha para sua destruição final?
...Pasme! Mas, do nascimento do cristianismo até o ano
de 1830, grande parte dos cristãos não interpretavam
assim as profecias bíblicas. Eles acreditavam que a
grande tribulação e as profecias em torno dela eram
eventos que foram cumpridos no passado, na época dos
discípulos de Jesus.
...Para entender sobre quando acontece a grande
tribulação e as profecias bíblicas em torno dela,

vamos ler os versículos na versão de São Lucas:
...“Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de
exércitos, sabei que está próxima a sua devastação.
...Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os
montes; os que se encontrarem dentro da cidade,
retirem-se; e os que estiverem nos campos, não entrem
nela.
...Porque estes dias são de vingança, para se cumprir
tudo o que está escrito.
... Ai das que estiverem grávidas e das que
amamentarem naqueles dias! Porque haverá grande
aflição na terra e ira contra este povo”. (Lucas 21.2024)
...Dos versículos acima, destaco três questões:
1ª - a Grande Tribulação (ou aflição) acontecerá
quando Jerusalém for cercada de exércitos;
2ª - será um evento local dentro de Israel, pois há
recomendações de Jesus a respeito de como fugir;
3ª - serão dias de vingança contra o povo judeu;
...Além disso, Jesus também declarou quando iria se
cumprir a profecia, veja: “Em verdade vos digo que
não passará esta geração sem que tudo isto aconteça”.
(Mateus 24.34 - o grifo é meu)
Aqui está à prova de que a “geração” que veria todos
aqueles sinais e inclusive a grande tribulação, é na
verdade, a geração dos discípulos de Jesus. Se essa
tribulação fosse num futuro milhares de anos longe dos
discípulos, Jesus teria dito que não passaria
“AQUELA” e não “ESTA” geração.
... Portanto, os acontecimentos descritos nos
evangelhos acerca do tempo do fim não se referem ao
fim do mundo, e sim, à destruição de Jerusalém que
ocorreu no ano 70 depois de Cristo, ou seja, quarenta

A Grande
Tribulação
acontecerá
quando
Jerusalém
for cercada
de exércitos!

