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INTRODUÇÃO
Fala ai Nação Impactados… Suave na nave? Nossa série de estudos para esse mês é sobre  ESCATOLOGIA…
vamos aprender duas palavras no grego aqui,  ESCHATOS – último; LOGIA – estudo, chamada doutrina das
últimas coisas. A previsão do futuro sempre despertou curiosidade não é verdade? Portanto, sempre há desejo em
prever os acontecimentos, e este é o objetivo de estudo da escatologia, os acontecimentos futuros.

Você, um adolescente, compartilhar com seus amigos e familiares a respeito de tudo o que está acontecendo e
acontecerá. Fala sério!! Mas isso é possível, através da escatologia, aprenderemos juntos a partir de hoje.

O livro de Apocalipse é assim designado, porque registra a REVELAÇÃO dos últimos acontecimentos da história
da  humanidade.  A  menção  a  acontecimentos  apocalípticos  sempre  gerou  medo  e  pavor  nos  homens,
especialmente  em  finais  de  séculos  e  milênios,  a expectativa  pelo  dia  que  seria  o  último  da  história  da
humanidade é antiga. 

Pela faixa etária de vocês, não sabem a loucura que foi no final do último milênio, no final do ano de 1999 para o
início do ano 2000, várias pessoas ficaram alucinadas com a possibilidade do final do mundo, depois, vários
filmes como  2012 ou UM DIA DEPOIS DE AMANHÃ fizeram muito sucesso, exatamente por tratar dessa
temática.

O aparecimento de 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. Porém, o mais importante é que Jesus disse:  “mas
aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo.” Mt. 24.13

SINAIS
Os discípulos interrogaram a Jesus quando seria o fim do mundo; senão conhecesse a história, diria que eram
adolescentes,  eles  queriam saber  de  tudo.  E  Jesus  não  disse  claramente  quando essas  coisas  aconteceriam,
todavia deixou várias pistas de quando estivesse próximo do fim.

A principal pista foi o reestabelecimento 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 pais 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
reestabeleceu 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 que Israel rejeitou a salvação em Jesus e foi espalhado pela terra o relógio de
Deus para as nações esteve paralisado. Nesse período entrou a ERA DA IGREJA (dia da graça) que nós ainda
estamos vivendo ela, esse é o mistério que estava oculto aos profetas e patriarcas, pois Deus ocultou a eles para só
manifestar agora na plenitude dos tempos (Gl 4.4,5). Através 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  cronometro  de  Deus  é  novamente  disparado  e  entraremos  no  período  da  última
semana  das  70  que  falou  Daniel.  Dn  9.24-27.  Veja  que  legal,  Daniel  chega  no  cativeiro  babilônico  na  sua
adolescência, aos 16 anos, e sua postura ao não se contaminar com os manjares do rei (mundo) lhe capacita a ter
uma vida cheia de revelações da parte do Senhor, inclusive a respeito dos últimos dias.

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