ficção e a fantasia que temos ouvido a respeito do
tempo do fim. Sendo assim, a nossa fé em Cristo será
renovada e teremos uma verdadeira e sólida
esperança em relação ao futuro. O espaço aqui não
permite, mas para mais informações acesse na
internet o maior e mais completo portal que trata
exclusivamente desses assuntos sobre o tempo do
fim. O endereço se encontra no final deste panfleto.
É tempo de repensar e reexaminar algumas
dessas crenças.
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 mostrando-nos o quão
é importante retomarmos a mensagem
original e verdadeira sobre a Segunda
Vinda de Cristo.

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.
Crédito das fotos (capa):
Foto 1 > Série Deixados para Trás (game)
Foto 2 > Filme “Fim dos Tempos” (Century Fox)
Foto 3 > Filme “2012" (Sony Pictures)
Foto 4 > Chamada da Meia-Noite.

Revista Cristã
Última Chamada
Todos os direitos reservados.

Qual é a
Verdadeira Crença
sobre o

Fim dos Tempos?

Quando se trata do “fim dos tempos” - os crentes
em geral - crêem que teremos um futuro pessimista
com a chegada do Arrebatamento Secreto, do
Anticristo, da Grande Tribulação e da Batalha do
Armagedom.
Os atuais equívocos sobre essas crenças não foram
ensinados pela grande maioria dos cristãos até o ano
de 1830. Tais idéias fazem parte de uma leitura
superficial da Bíblia, com certa dose de muita
especulação profética não respeitando a gramática e
o contexto histórico das Escrituras Sagradas.
Vou mostrar nas próximas linhas o que até há dois
séculos atrás os cristãos acreditavam a respeito do
fim dos tempos, veja:
O evangelho de Mateus capítulo 24, Marcos 13
e Lucas 21 que são muito usados para defender a
idéia do fim dos tempos, nada mais é Jesus
profetizando aos Seus discípulos sobre o que virá
em breve, ou seja, os acontecimentos que se
desenrolaram naquela geração - no ano 70
depois de Cristo - mais especificamente.
O livro do Apocalipse - até o capítulo 19 - é sobre
a guerra que aconteceu em Jerusalém no 70 d.C.,
destruindo a cidade, o Templo, o sacerdócio e o
sistema do antigo pacto ou Antigo Testamento.
Em Apocalipse nos capítulos 20 a 22 fala sobre
a realidade da Nova Aliança e do Reino de Deus,
que nós vivemos hoje.
Quando os escritores do Novo Testamento
falavam dos “últimos dias” ou “fim dos séculos”,
eles estavam se referindo ao fim da Era do Antigo
Testamento e não ao fim do mundo.
As profecias sobre a Grande Tribulação, a
Besta, a Marca da Besta (666) e o Homem do

pecado descrito pelo apóstolo Paulo, foram todas
cumpridas por perto do ano 70 d.C.
Naquela geração do primeiro século, Jesus
voltou em juízo (nas nuvens), como Ele disse que
faria, para trazer ira e destruição sobre o sistema
antigo da velha aliança em Jerusalém.
Atualmente, aguardamos o crescimento do
Reino de Deus para conquistar todas as nações,
depois disto o retorno final de Cristo a Terra, a
Ressurreição corporal dos mortos e o Julgamento
dos pecadores no Juízo Final.

O Senhor Jesus Cristo foi muito claro em relação ao
tempo sobre quando suas profecias iriam se cumprir.
Ele declarou: “Em verdade vos digo que não passará
esta geração sem que tudo isto aconteça”. (Mateus
24.34) “Esta geração” significa a geração que
estava viva nos dias de Jesus. Fora essa passagem
bíblica, temos no Novo Testamento cerca de setenta e
oito passagens que indicam que as profecias de Jesus
(e as do Apocalipse) estavam para se cumprir ainda
naqueles dias. Atualmente uma minoria de
evangélicos têm crido assim.
Por isto, creio que o período negro da história já
passou e que agora estamos em constante evolução
porque o Reino de Deus tem avançado na história
humana - ainda que tenhamos altos e baixos no
mundo.

O que tudo isto muda em nossa fé?
Entendendo essas questões teremos maior
compreensão a respeito do Reino de Deus, da Nova
Aliança feita em Jesus Cristo e da Bíblia como um
todo. Também deixaremos de lado à tradição, a

