UMA VISÃO DO TEMPO DO FIM
(Mateus 24.1-14)

INTRODUÇÃO:
Nunca se falou tanto da segunda vinda de Cristo como se tem falado nos dias
atuais e isto consistentemente é claro tem seus motivos mais variados devido ao
cenário instalado no mundo ao nosso redor.
Ciência multiplicada, transformações deformativas do eco sistema, valores
morais invertidos, fome, miséria, guerras, corrupção política, amor esfriado e tantos
outros motivos são fatos claros que caminhamos a passos largos para o advento da
segunda vida do Senhor que está muito perto de acontecer.
Porém para aqueles que são estudiosos criteriosos das Escrituras Sagradas é
mister buscar uma visão correta deste tempo.
A grande verdade é que muitos ignoram pensar na segunda vinda de Cristo,
mas por outro lado outros fazem leituras equivocadas e desnutridas de uma
hermenêutica bíblica que seja coerente com este que julgo ser um dos maiores
momentos da história da cristandade a ser vivenciado.
É preciso fazer uma leitura correta do tempo do fim e julgo que o texto que está
diante de nós ajuda-nos a enxergarmos este momento a partir da ótica de Jesus, pois
tais recomendações aqui nos são dadas pelo próprio Jesus.
É PRECISO TER UMA VISÃO DO TEMPO DO FIM
FORMAS DE COMO VISUALIZAR CORRETAMENTE O TEMPO DO FIM:
I - DE FORMA CUIDADOSA POR CAUSA DO ENGANO – (Vs. 4, 10-13)






Conforme orientação dada pelo próprio Jesus (Vs. 4)
Porque será um tempo de apostasia, traição e ódio (Vs. 10) (II Tm 3:1-5)
Marcado fortemente pela sedução do ensino enganoso de falsos profetas (Vs. 11)
(II Pe 2:1)
E que produzirá o esfriamento do amor humano por causa do seu excesso de
maldade (Vs. 12)
Porém quem tiver uma visão correta e cuidadosa deste tempo do fim e perseverar
será salvo (Vs. 13)

II - DE FORMA NÃO ALARMANTE DEVIDO AOS ACONTECIMENTOS – (Vs. 6-8)


Tendo o devido cuidado de como avaliar acontecimentos de proporções
catastróficas (Vs. 6a)
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Entendendo que os tais são necessários não sinalizando ainda para o tempo do fim
(Vs. 6b) (II Ts 2:1-4)
Guerras, fomes e terremotos caracterizarão este período do princípio das dores (Vs.
7-8) (Mc 13:7-8)
Aquele que tiver uma visão correta e não alarmante deste período do fim alcançará
a salvação

III - DE FORMA SOFREDORA POR CAUSA DO TESTEMUNHO – (Vs. 9)






Que decorre de nosso testemunho de Cristo as pessoas em geral, e oração pelos
que sofrem no mundo
O fato da tortura, perseguição e martírio a cristãos serem uma realidade presente
na atualidade comprovam a eficácia do testemunho (Vs. 9a) (Mc 13:9,13, II Tm
3:12)
Testemunho este que causará o ódio de outros por causa de nossa fé em Cristo
(Vs. 9b) (Jo 15:20-21)
Só aquele que visualiza corretamente este período do fim com disposição para
sofrer por causa do testemunho de Cristo é que será salvo

CONCLUSÃO:
1) De que forma sua fé tem sido alimentada em relação ao período do fim no qual
estas inserido?
2) Você tem sido cauteloso em não engolir certas aberrações que dizem respeito a
segunda vinda de Cristo como por exemplo fixando dias e tempos para que ela
aconteça?
3) Você tem sido daqueles que enxergam os fatos dos acontecimentos mundiais de
forma que eles sinalizam o começo de um novo período para a cristandade?
4) O sofrimento e martírio que nossos irmãos estão passando pelo mundo afora
nutre em você a convicção de que já estamos entrando neste período do fim?
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