Texto Base: Mateus 24:3 --‐ “Dize--‐nos, quando serão essas coisas, e que sinal
haverá da tua vinda e do fim do mundo?”
Fico imaginando os olhares dos discípulos ao ouvir estar palavras dos lábios de
Cristo. Me faz lembrar as conversas com meus avós após o jantar, longas conversas,
para responder as dúvidas que tínhamos na infância com respeito aos assuntos da
volta de Jesus.
Como seriam estas coisas? Seriam breve? De fato, estes discípulos aguardavam
Cristo voltar em seus dias. Mas o tempo passo, veio o século 21 e ainda estamos
aguardando. E que diferença faz a esperança deles e a nossa de hoje? Nenhuma. A
esperança ainda é a mesma. Apenas, as evidências nos mostram que fazemos parte
da última geração. Só olharmos para a geociência.
Mundo Social – “Chegamos a um ponto onde família, casamento, sexualidade
atingiu o patamar moral de Sodoma e Gomorra. É quase um crime defender a
família tradicional. A pureza virou motivo de zombaria.” (Ericson Danese)
Quando olhamos para as profecias, temos que ter a sabedoria para o equilíbrio
entre: Alarmismo x Indiferença. De fato, ambos se tornam grande instrumento
para a banalização e esquecimento do tema. Vem a pergunta: isso de fato
ocorrerá? A esperança que os pioneiros tiveram no coração, eram falsas?
Os sinais do retorno de Cristo fizeram parte de um de seus maiores sermões na
Bíblia. E com muita autoridade – o próprio Senhor falando de Sua vinda!
“Cristo deu sinais de Sua vinda. Declara que podemos conhecer quando Ele está
perto, às portas. Ele diz daqueles que vêem estas coisas: "Não passará esta geração
sem que todas estas coisas aconteçam." Estes sinais apareceram. Agora sabemos
com certeza que a vinda do Senhor está às portas. O Desejado de Todas as Nações,
pág. 632.
“As uniões trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas
reivindicações não são atendidas. Mais e mais claro está se tornando que os
habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica
pode explicar a firme marcha de obreiros iníquos sob o comando de Satanás. Em toda
multidão, anjos ímpios estão em operação, instando homens a cometer atos de
violência.

A perversidade e crueldade dos homens alcançarão tal atitude que Deus Se revelará
em Sua majestade. Muito em breve a impiedade do mundo terá atingido seu limite e,
como nos dias de Noé, Deus derramará os Seus juízos. Olhando Para o Alto
(Meditações Matinais, 1983), pág. 328.
Perguntas:
1. Sinais... sempre existiram? Com a mesma intensidade?
2. É possível conhecer sobre os sinais da vinda de Jesus e não conhecer
Jesus?
3. E se Sua vinda for antes do que pensamos?
4. Quanto tempo deve durar a esperança do retorno de Cristo?
5. Qual a linha tênue entre Alarmismo e Indiferença?
Links Sugestivos:
1.
2.
3.
4.
5.

https://www.youtube.com/watch?v=Ib3H2ttum_w (Pr. Ivan Saraiva)
https://www.youtube.com/watch?v=FnEAr26iwZg (Pr. Luis Gonçalves)
https://www.youtube.com/watch?v=XH2a0aJmQ3Q (Dr. Walter Veith)
https://www.youtube.com/watch?v=lBqK2Cntc9s (Pr. Doug Bachelor)
https://www.youtube.com/watch?v=MXSvnbM6Pu0 (Pr. Rodrigo

Silva)

