muitas outras questões irão te surpreender ao estudar o
preterismo. Esta “visão [tão antiga] oferece uma visão de
mundo muito mais positiva e realista. É conservadora,
consistente, otimista, responsável e confiável. E nos enche de
motivação para viver a vida cristã, ou evangelizar o mundo. Na
verdade, é a única visão que nos dá uma razão consistente para
estarmos construtivamente envolvidos em tornar o mundo um
lugar melhor a longo prazo, ao contrário do escapismo de curto
prazo e da mentalidade da maioria dos futuristas”.2
....Com certeza, o Senhor Jesus voltará fisicamente um dia,
com seu corpo sobrenatural/glorioso, ressuscitará os mortos
e estabelecerá o paraíso definitivamente restaurado. Mas
isto não acontecerá de acordo com os moldes fantasiosos
ensinados hoje em dia.

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
1 e 2 - O que é a Visão Preterista.
Texto de Ed Stevens, adaptado e
ampliado.
Fonte: Blog Estudando Profecia.

Revista Cristã
Última Chamada
Todos os direitos reservados.

O que é a

Visão Preterista
da Profecia Bíblica?
Saiba porque isto te influência
tanto na vida!

....“O Fim do mundo está próximo? Estamos vivendo nos
últimos dias? O retorno de Cristo está à mão? A história
registra uma sucessão de homens proclamando que o fim está
próximo, porém, o fim tão esperado nunca chega. Previsões
após previsões não se concretizam, e falsa esperança após falsa
esperança desilude a comunidade cristã. Muitos cristãos têm
perdido a esperança, e já muitos estão buscando por
explicações satisfatórias. Alguns foram tão desiludidos que
chegaram a abandonar a fé por completo. E a mídia e meios de
comunicação seculares desacreditam o cristianismo ainda
mais por estas coisas. Alguma coisa está terrivelmente errada
com as visões tradicionais da profecia bíblica. Há uma grande
necessidade de re-examinar toda a questão das Últimas Coisas.
....A profecia bíblica pode ser entendida, mas as opiniões
futuristas têm ficado muito aquém, por muitas razões: a sua
abordagem física extrema/literalista, sua aparente
incapacidade de distinguir entre a linguagem figurativa e
literal, e sua incapacidade de ter devidamente em conta o
contexto histórico-gramatical-cultural das profecias
(especificamente o que elas significaram para seu público
original). Mesmo a passagem profética mais difícil ganha vida
quando abordada corretamente. É hora de olhar para algumas
alternativas, e a visão preterista é um ótimo lugar para
começar.
...."Preterista" significa de cumprimento passado, e "futurista"
significa de cumprimento futuro. Preterista significa,
basicamente, o oposto de futurista. Futuristas acreditam que a
maioria das profecias [especialmente sobre a grande tribulação
e o Anticristo] ainda estão para ser cumpridas. Preteristas
acreditam que a maioria [da Profecia Bíblica] já foi cumprida
em Cristo e na contínua expansão do Seu Reino. A maioria dos
futuristas realmente ainda não acreditam que Cristo foi bem
sucedido no pleno estabelecer de Seu reino.

....A interpretação "preterista" da profecia bíblica tem sido
mencionada diversas vezes em publicações como a revista
Christianity Today, Christian News, Great Christian Books
catalog, World Magazine, e muitas outras. Já há pelo menos
um programa diário de rádio de ensino a partir da perspectiva
preterista e diversas publicações mensais e trimestrais.
Dezenas de livros preteristas, folhetos, fitas de vídeo e áudio
foram produzidos e muitos mais estão a caminho. Ela está
começando a captar significante atenção do público, e está
crescendo consideravelmente. É compatível com as crenças
essenciais de todos os cristãos, e já está representado em quase
todas as denominações protestantes e da Igreja Romana”.1
....Quando é que Jesus Cristo voltará? Esta questão é relevante,
e pode ser respondida pela Escritura. Você sabia que existem
“seis tipos” de “vindas” de Cristo, ou seja, seis formas em que
Ele pode vir ao mundo? A seguir vou mostrar sobre essas
“vindas”:
1. A vinda em Teofanias (Gênesis 3:8; Gênesis 17:1);
2. A Vinda de Belém, sua manifestação humana (Mateus 2:6; 1ª
João 3:5-8);
3. A última vinda no Fim do Tempo (Atos 1:11; 1ª
Tessalonicenses 4:13-17);
4. A vinda ao Pai - A Ascensão (Daniel 7:13);
5. Vinda através do Espírito Santo no dia de Pentecostes (João
14:16-18);
6. Vindas em julgamento contra nações, igrejas e contra Israel
(Apocalipse 2:5; Salmo 18:7-15; 104:3; Isaías 19:1; Joel 2:1,
2; Mateus 21:40-41, 43-45; Mateus 22:6-7; Mateus 23:33-39)
....Aqui está a explicação do por quê os cristãos do primeiro
século esperavam que Jesus voltasse nos dias deles. Essas e

