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INTRODUÇÃO
Começaremos a falar, nestes dias, sobre a chamada doutrina das últimas coisa ou ESCATOLOGIA – do grego =
ESCHATOS – último; LOGIA – estudo, tratado.

Existem  muitas  coisas  que  envolvem  esse  assunto,  por  isso  teremos  que  resumir  alguns  aspectos  dessa
doutrina, pois nosso espaço é muito exíguo. 

No Apocalipse, que significa “revelação”, Jesus disse ao apóstolo João que mostraria a ele as coisas que “em
breve devem acontecer”, Ap 1.11. 

O aparecimento de muitos falsos profetas, a ciência se multiplicando e o esfriamento do amor entre irmãos são
sinais notórios que estamos vivendo os últimos dias, Mt 24.11,12. 

Mas o mais importante é que Jesus disse: “Aquele que perseverar até o fim esse será salvo.” Mt 24.19. Nesta
lição, vamos estudar sobre os sinais do fim dos tempos e sobre o tempo de Deus, relacionado à igreja.

SINAIS
Os discípulos interrogaram a Jesus quando seria o fim do mundo e que sinal haveria de sua vinda; embora
Jesus não tenha dito claramente quando essas coisas aconteceriam, deixou vários sinais ou “pistas” de quando
estivesse próximo do fim. 

O principal deles (sinais) seria o restabelecimento do povo de Israel na sua própria terra. Por isso, podemos
entender pelas profecias (Mt 24.32) o quão próximo estamos do fim e a consumação de todas as coisas, pois
nesse ano (2018) faz exatamente 70 anos que Israel foi refundado como país em sua própria terra (14/05/1948
– 29/11/2018). Muitos duvidavam que isso pudesse acontecer, porém, depois de ficarem quase dois mil anos
(70 dC até 1948 dC) afastados de sua própria pátria, o próprio Deus interveio na história, já que Ele é o Senhor
da história,  e  restabeleceu seu povo em sua terra.  (O que em si já é um milagre extraordinário) Zc 8.7,8;
Ez 28.25,26.

TEMPO DE DEUS
Durante esse período de tempo em que Israel rejeitou a salvação em Jesus e foi espalhado pela terra, o relógio
de Deus, para as nações, parou. Nesse período, entrou a ERA DA IGREJA (dia da graça ou a dispensação da
graça) que nós ainda estamos vivendo. Esse é o mistério que estava oculto aos profetas e aos patriarcas, pois
Deus ocultou a eles para só manifestar agora na plenitude dos tempos (Gl 4.4,5). Por meio da igreja, Deus
formou um novo povo (Ef 2.14) e, através desse povo, trouxe salvação a todos os povos. O próximo grande sinal
será a retirada dessa igreja da Terra (arrebatamento). Então, o cronômetro de Deus é novamente disparado e
entraremos no período da última semana, das 70 que falou Daniel, ou seja, da Grande Tribulação. Dn 9. 24-27.

COMPARTILHAMENTO
Você  sabia  alguma  coisa  sobre  estes  assuntos?  Com  que  grau  de  interesse  você  tem  acompanhado  o
cumprimento e o desenrolar dessas profecias?

CONCLUSÃO
Jesus nos disse: Quando todas essas coisas estiverem acontecendo não precisamos temer; devemos é levantar
nossas cabeças e nos alegrar pois nossa redenção se aproxima. Lc 21.28. Amém
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