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11.7 O Apocalipse X Mateus 24
 Há uma grande semelhança entre a sequência dos acontecimentos do período da
Tribulação, descritos no livro do Apocalipse, com relação a Mateus 24. Vamos hoje,
analisar Mateus 24, capítulo esse ensinado de forma errada por muitos, mesmo dentro da
Igreja verdadeira de Jesus Cristo.
 Lendo Mateus 24 e comparando com o livro do Apocalipse, é muito comum acontecerem
perguntas sobre a semelhança e, muitas vezes, o que ensinam traz muita confusão.
Mateus 24 é um resumo do livro do Apocalipse e muitos usam esse capítulo e seus
relatos para trazerem doutrinas que não são válidas para o período da Igreja. Mateus 24
se refere ao período da tribulação, período que acontecerá após o arrebatamento; a Igreja
não estará mais na Terra.
 Quando lemos a Bíblia, precisamos colocá-la no contexto; não podemos pegar um texto
particularmente e criar uma doutrina. Podemos ver o contexto de Mateus 24, no capítulo
anterior. Em Mateus 24, Jesus está respondendo às perguntas dos discípulos, que
envolvem o assunto desde Mateus 23:37~39 até 24:3.



Mateus 23:37~39, Jesus chora sobre Jerusalém.
- V.37; Jesus aqui está olhando para Jerusalém, e chora sobre ela e seu povo.
“Quantas vezes quis eu...”; quando? Muitas vezes, no V.T. (aqui vemos a deidade
de Jesus). Agora, Jesus vem como Messias e Israel o rejeita, e ele está dizendo:
Israel, você rejeitou o Messias e esta geração não pode mais ser abençoada com o
Reino Messiânico, portanto eu vou embora.
- O Reino foi adiado, pois uma geração desobediente e rebelde, não pode receber
a benção, não pode receber a graça. O quê aconteceu no deserto, no período da
lei, quando o povo não creu na benção da Terra Prometida? Porque duvidaram,
não entraram na Terra, andaram pelo deserto por 40 anos, até aquela geração ser
extinta. E aqui, como uma geração incrédula, iria receber o Messias? Deus poderia
fazer o que quisesse, mas devido a seus princípios, não pôde. Então, a geração
ficou privada de receber o Messias e o reino foi adiado.
- V.38~39; Jesus então diz: enquanto Israel, não olhar para cima e clamar: “Bendito
aquele que vem em nome do senhor”, eu não volto. Não é isso que está escrito
nessa passagem?




Mateus 24:1~3; as perguntas dos discípulos
- ”Em verdade vos digo que aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja
derribada”. Jesus falou a seus discípulos, sobre a destruição de Israel que viria a
acontecer.
- Já na passagem de Mateus 23:37~39, Jesus falou de sua saída da Terra e de sua
volta.
Então vem a pergunta dos discípulos: V.3; “declara-nos quando serão essas coisas, e que
sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo”.

 Que sinais haverá da tua vinda? Que vinda? Jesus acabara de falar: eu não volto,
enquanto Israel não declarar “Bendito aquele que vem em nome do Senhor”. Jesus está
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falando para Israel, ou será que há alguma ordem para a Igreja declarar: “Bendito aquele
que vem em nome do Senhor”, se não Jesus não volta? Onde há essa ordem para a
Igreja? Isso é uma orientação para Israel; Jesus não voltará para a Terra até que toda
Israel declare essa frase. Toda criança de Israel, conhece essa frase. Lembram quando
estudamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e os discípulos declararam
aquela frase? “Hosana nas alturas, Bendito aquele que vem em nome do Senhor”. O que
os fariseus falaram para Jesus? Mestre manda que eles se calem, eles estão falando
blasfêmia, essa frase só pode ser dita ao Messias! E Jesus declarou: se eles não falarem,
as pedras falarão. Naquele dia estava se cumprindo profecias. E aqui Jesus falou: é a
mesma coisa gente, só volto quando Israel me aceitar e declarar “Bendito aquele que vem
em nome do Senhor”, só que adiou.
 Então, Jesus vai começar a descrever, no cap.24 de Mateus, como estaria o mundo na
época de sua volta; “que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?” Fim do mundo, ou
consumação do tempo, aqui refere-se a segunda vinda de Jesus no final da tribulação (
Mateus 13:47~50). A Igreja não está neste contexto, veremos, é um discurso para Israel;
tudo com respeito a Israel, sobre como estaria a Terra quando Jesus voltasse. Ora, Jesus
volta quando para Israel? No final da tribulação. Portanto, Jesus vai fazer em Mateus 24,
um resumo da tribulação.



Mateus 24:4~44
- V.4~14; Jesus descreve de maneira geral a época da tribulação. Notem, nos V.13
e 14, Jesus menciona o fim.
- V.15~28; detalhes dos últimos três anos e meio.
- V.29~31; detalhes de sua vinda.
- V.32~44; exortação para Israel vigiar. Atenção, notem nos V.39~41, os que são
“deixados”, aqueles que são salvos (contrário ao arrebatamento),  Isaías 4:2~3 e
 Joel 2:31~32. Lembre-se que todo contexto está tratando da 2ª vinda de Jesus e
não do arrebatamento da Igreja.

 APOCALIPSE
 Cap. 6:2
6:4
6:5~6
6:7~8
6:9~11
 Cap.
 Cap.

6:12~16
7
12 e 13

X

MATEUS 24

Assunto

V.4~5
V.6~7a
V.7b
V.7,8 e 10
V.9

O anticristo
Guerras
Fome
Mortes
Os mártires (a obra dos falsos
profetas)
desastres, sinais
a pregação dos 144.000
perseguição a Israel e os falsos
profetas que surgirão

V.21 e 29
V.14
V.15~20, 23~26

 Tudo que está relaciona em  Mateus 24, está no Apocalipse, porém, Mateus 24 é um
resumo que Jesus fez do período da tribulação. Os cap.12 e 13 de Apocalipse,
descrevem o anticristo e o falso profeta e  Mateus 24:15 também fala de anticristo:
- V.15; “a abominação da desolação ou o abominável da desolação”, de quem está
falando? Do anticristo; fazendo o quê? Fará firme aliança com muitos, por uma
semana (7 anos). Porém, no meio da semana, virá o assolador, nas asas da
abominação e entrará no lugar do santo, tudo predito por Daniel ( Daniel 9:27).
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- Como se saberá que o anticristo (que fez um pacto de paz com Israel), quebrou o
pacto? Quando ele entrar no templo, que será reerguido em Israel, e profanar o
templo. Na metade da tribulação, o anticristo entrará no templo e dirá ser Deus e se
assentará no lugar de Deus e vai querer ser adorado como Deus ( II
Tessalonicenses 2:3~4 e  Isaías 14:13~14). Eles reconhecerão que ele é falso e
impostor e então começará a grande perseguição a Israel, como nunca houve; é a
grande tribulação.



Mateus 24:16~22
- V.16~22; aqui é a metade da tribulação e no V.21 diz: “porque haverá então uma
tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora,
nem jamais haverá”. Quando falamos que nem fazemos ideia do que é a tribulação,
é disso que falamos. Podemos somar tudo de ruim que já aconteceu com a
humanidade, todas as catástrofes e desastres, que não se equiparam a tribulação.
- A tribulação será um tempo onde tudo será invertido, tudo o que Deus é, o
anticristo não é e será manifestado; o anticristo e seus seguidores irão vencer os
santos. Hoje a Igreja se levanta, declara: está “amarrado” em nome de Jesus, faz
isso, faz aquilo; onde a Igreja está ela domina, por quê? “Eis que vos dei a
autoridade sobre toda serpente, escorpiões, sobre todo poder do inimigo”. Porém,
nesse tempo não, quem vem para vencer é o anticristo; quando ele resolver matar
um cristão, ele mata mesmo, não terá saída. Entenderam essa diferença de hoje?




Mateus 24:23~26
- V.23~26; “porque hão de surgir falsos cristãos e falsos profetas, e farão grandes
sinais e prodígios...”. Sinais e prodígios não quer dizer que vêm do Reino da Luz;
acorda Igreja! Em muitas falsas doutrinas, seus seguidores curam tudo que
quiserem.

Mateus 7:15~23
É imitação gente, cuidado! Grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível
os próprios eleitos.




Mateus 24:27~30
Logo em seguida à tribulação daqueles dias, acontecerão sinais nos céus, o universo será
abalado e aparecerá o sinal do Filho do homem.




Mateus 24:31
Daqui em diante, começa a complicação e a confusão na Igreja. No período da tribulação,
quando Jesus for visto pela Terra inteira, voltando, os povos vão se lamentar; é a 2ª vinda
e não o arrebatamento. No arrebatamento, somente a Igreja irá ouvir a trombeta e subirá
com um cântico de vitória ao encontro com Jesus nos ares. “Onde está ó morte a tua
vitória, onde está ó morte o teu aguilhão? Eu estou aqui em corpo glorificado, você não
tem mais poder sobre mim”. Mas, no dia que Jesus vier como relâmpago, ele virá para
exterminar com o poder do anticristo.

 O evangelho do Reino ( Mateus 24:14), que será pregado nesse período, será tudo
isso; é aplicável para nós hoje, da Igreja? Imaginem se nos reuníssemos para falar:
atenção que vou dar os sinais do arrebatamento: quando vocês virem no lugar santo, o
abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Alguém de nós vai ao templo em
Jerusalém? Não. Então, “os que estiverem na Judéia (V.16) fujam para os montes”;
“quem estiver no campo (V.18), não volte para trás”; “mas ai das grávidas e das que
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amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no
sábado (V.18~20)”. O que tem tudo isso a ver conosco da Igreja?
 No inverno é difícil fugir e Deus está falando: orai. Esta será a pregação do evangelho do
reino, durante a tribulação (V.14). Orai para que não seja no sábado, sabe por quê?
Nesse período, o templo em Israel estará em pleno funcionamento e muitos que creram
no Senhor, estarão no templo. O templo será reconstruído, os judeus vão voltar a adorar
ali e aqueles que receberem Jesus como Senhor, mas ainda estiverem no judaísmo (isso
é possível na tribulação, hoje não), vão ficar assim: fujam! Mas no sábado não poderão
andar mais do que 900 metros! Fujo ou não fujo! Teremos muita confusão; “fuja, mas não
volte”, essa será a pregação. “Olha, cuidado, eles vão te enganar; o anticristo está
dizendo ser o Cristo (e os judeus vão recebê-lo Messias), mas não é cuidado”! Essa será
a pregação do evangelho do Reino.
 Essa pregação, esse evangelho, não significam nada para nós hoje. Todos esses
cuidados a tomar, essa oração; alguém está orando para que se dê a fuga? Que fuga?
Nós vamos ser arrebatados,  Mateus 24, não tem nada conosco.


Mateus 24:32~35
V.34; “não passará esta geração...”, que geração? A geração que vir tudo isso; a geração
que vir o anticristo entrando no templo, a geração que receber essa pregação.



Mateus 24:36
“Daquele dia e hora ninguém sabe...”; Igreja, dia e hora do quê? Claro que está falando
da 2ª vinda de Jesus. O mundo não verá Jesus no arrebatamento, somente a Igreja. Na
2ª vinda, sim, todo o olho verá ( Apocalipse 1:7 e  Mateus 24:30).
Ninguém sabe aquele dia e hora, nem mesmo Jesus (como homem), pois caso Jesus
quisesse marcar a hora não poderia. Que dia é hoje da semana? Que dia é hoje no
Japão? Percebem não se poderá marcar dia e hora; o globo terrestre não está na mesma
hora; portanto como se irá marcar dia e hora? Olha, venho dia 03 março, ao meio dia.
Senhor, aqui no Brasil ou no Japão? Ia ser uma confusão. “Nem os anjos, nem mesmo o
Filho, (como filho), sabem, senão o Pai”.




Mateus 24:37~41
- V.37~38; como está o mundo hoje? Não esta fácil; a loucura e imoralidade, a
libertinagem, o desacato à autoridade; e as famílias? Tudo hoje se tornou normal e
aceitável, “como nos dia de Noé”. No campo espiritual, não está diferente. A
influência espiritual de demônios, aqui na Terra, para levar o mundo a estar como
nos dias de Noé, é muito forte.
- V.39; “e os levou a todos”. Quem foi levado no tempo de Noé? Quem ficou na
Terra? Temos que prestar atenção quando lemos a Bíblia. Os que serão levados
para fora da Terra, serão os incrédulos; os que ficam são os salvos, como ficaram
os 8 salvos no tempo de Noé. Por isso a confusão com a Igreja; após o
arrebatamento a Igreja não está aqui há muito tempo, está nas bodas do Cordeiro.
( Isaías 4:2~3; “...e será que aquele que ficar em Sião e permanecer em
Jerusalém...”).
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- V.40~41; no arrebatamento os que são de Jesus vão embora, mas na 2ª vinda, é
o contrário. “estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro;
estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra”.
Jesus volta para quê? Para implantar o Reino, aonde? Em Israel, na Terra. E
porque os salvos iriam embora, não haveria motivos? Temos que ler a Bíblia com
atenção, para entendermos.
 Cap.24 de Mateus, nunca mais esqueçam vocês não serão enganados, tudo fala da 2ª
vinda de Jesus, não do arrebatamento. Os que ficam aqui vivos são os salvos, e Jesus
volta para implantar o Reino para Israel. A Igreja volta com Jesus; os santos do V.T.
voltam com Jesus; os que morreram salvos na tribulação voltam com Jesus, todos com
corpos glorificados, para reinar com Jesus. Reinar sobre quem? Sobre Israel, que ficou
vivo nesse período e que está esperando o Reino do Messias. Deus lembre-se, ainda não
cumpriu sua Palavra para Israel; o reino eterno para Davi, ainda não foi implantado, mas
será, Aleluia!
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