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10.21 Introdução à Escatologia
 Daqui para frente, estamos entrando na parte escatológica da Bíblia. O que é
escatologia? É o estudo das últimas coisas. Vivemos a época da Igreja, a qual terminará
com o arrebatamento, que é a saída da Igreja da Terra. Do arrebatamento para frente, o
estudo na Bíblia se chama “escatologia”; estudo das últimas coisas, coisas que ainda não
aconteceram. Então, todas as coisas que estudaremos daqui para frente, vão acontecer
ainda, são proféticas nesse sentido, ainda não aconteceram.
 O Espírito Santo nos põe em alerta para o dia do arrebatamento, o dia de Jesus Cristo,
pois todo estudo das coisas que devem acontecer, tem que ter um objetivo único:
estarmos preparados para esse dia, e estarmos preparados para esse dia é estarmos
com a vida em ordem, santa, pura, imaculada. É para isso que existe o estudo da
escatologia, para vermos quão próximo está esse dia e para estarmos preparados.




Filipenses 3:20~21

“Mas a nossa pátria está nos céus...”; na última aula vimos que somos peregrinos na
Terra; então onde está a tua Pátria? Nos céus. A tua Pátria não é o Brasil, era mas já não
é mais. Você deve abençoar o Brasil com sua presença, com a presença do Espírito
Santo em você, mas a tua Pátria está nos céus. E o que você está aguardando dos céus:
“Um Salvador, o Senhor Jesus Cristo”. Aguardamos a vinda de Jesus e vejam a 1ª coisa
que ele vai fazer quando vier: “que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser
conforme o corpo de sua glória”.
 Então, Jesus vai transformar nosso corpo para termos o corpo como é o dele hoje, o
corpo glorificado; o mesmo corpo que entrou na casa dos apóstolos sem necessidade de
abrir porta ou janela ( João 20:19 e 26), o mesmo corpo que subiu ao céus, sem
nenhuma força embaixo, sem nenhuma outra força esterna ( Atos 1:9~10). Vejam, está
escrito claramente isso, ele vai transformar o nosso corpo para ser igual ao dele. Estamos
fazendo apenas uma introdução do assunto, estudaremos em detalhe adiante.
 Estudamos o passado, todas as épocas, e agora estamos estudando a época da Igreja, a
qual vivemos. Após a época da Igreja, o que vem? A tribulação. Quando estudarmos o
Apocalipse, veremos a tribulação. Veremos também o milênio, o juizo final, eternidade,
está tudo descrito no livro do Apocalipse.
 Portanto, estamos nos últimos dias da Igreja aqui na terra, nos últimos dias da Igreja
mesmo, e veremos na Bíblia os sinais que mostram que isso é verdade. Se preparem,
não estou falando que é amanhã (bem que podia ser), talvez estejamos na última década
da Igreja aqui na Terra, se preparem pois está próximo. Jesus está esperando a noiva,
completa, limpa, em ordem, arrumada pelo Espírito Santo; o noivo vem buscar sua noiva,
num episódio que se chama arrebatamento. Estamos vivendo os últimos dias da Igreja na
Terra. E como está a Terra, como está este planeta nos últimos dias da Igreja aqui?

10.22 Como está o mundo hoje?
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 Sabem o que está acontecendo hoje na Terra, no mundo? Lembram do começo do curso
quando estudamos a origem do mal, onde vimos que no coração de Lúcifer (Satanás),
haviam muitos planos? Serei semelhante ao Altíssimo (é o resumo de tudo); vou dominar
sobre os anjos, vou dominar sobre a Terra, sobre os homens; vou subir nas nuvens de
glória e serei semelhante ao Altíssimo. Tudo isso, se originou onde? No coração de
Lúcifer, de Satanás. E vimos também, que ele vai colocar tudo em concreto, ou seja, tudo
que brotou e está em seu coração será manifestado concretamente na Terra, para que
Deus possa julgar. Deus somente julga obras concretas, obras manifestadas; é um
princípio de Deus que já estudamos. É importante você voltar no curso e ter isso em
mente agora.
 Satanás ainda não colocou em concreto tudo que está em seu coração, em real, em
visível. Em seu coração, está o desejo de dominar sobre este mundo, e ele assim fará,
concretamente; de uma certa forma ele já domina. Todo o sistema que estamos vendo
hoje, está corrompido, foi programado por Satanás ( I João 5:19; “... o mundo jaz no
maligno”). Porém, vai chegar uma época em que Satanás literalmente, pessoalmente,
através de um homem (o anti-cristo), governará este planeta. Hoje, já estamos assistindo
a preparação do cenário para esses dias, para esse governo que será mundial.
 Muitos ensinam e dizem que é bíblico, que temos que evangelizar o mundo inteiro (e
temos sim, pois Jesus disse para irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura), porém
no sentido de prepararmos a Terra para Jesus voltar. Dizem que, enquanto o evangelho
não for pregado a toda criatura, Jesus não voltará para buscar a sua noiva; misericórdia!
que engano! Dizem: o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, e quando o mundo
estiver bem preparado, bem limpo pelo evangelho, então Jesus voltará. Isso é um
engano, o evangelho está sendo pregado a 2000 anos e cada vez o mundo está pior, o
homem está cada vez mais piorando, se corrompendo.
 São 2000 anos que o evangelho está sendo proclamado e, de um modo geral, vemos
melhora? Os governos, o sistema da sociedade, o homem, o amor fraternal, vocês veêm
melhora ou decadência? Vemos sim, claramente, a ação de Satanás e seus demônios,
como nunca vimos antes e nem imaginávamos ver. O homem se corrompendo
totalmente, a sociedade indo atrás, e o que é mais triste, a Igreja indo também.
Precisamos acordar; precisamos ver onde existe a marca do Diabo e cortar da nossa
vida. Satanás está despedaçando as famílias com suas influências na literatura, na TV,
nos filmes, novelas, em tudo e nós estamos aceitando pacificamente. Mais adiante,
vamos estudar as 7 cartas para as 7 Igrejas, em Apocalipse 2 e 3, e veremos como
devemos agir; aquelas cartas contém a última mensagem de Jesus para sua Igreja, é
uma “limpeza” para a Igreja.
 Porém, o mundo, o sistema que rege as pessoas, não vai ser convertido. Temos que agir
seriamente e rapidamente para trazer os pecadores para o Reino de Deus, porém o
sistema vai se corromper cada vez mais e dominar, até Satanás tomar conta de tudo.
Então, o senhor Jesus voltará à Terra (em sua 2ª vinda), e ele mesmo, com o sopro de
sua boca, vai destrir Satanás e o sistema.
 O mundo hoje, está correndo desesperadamente para o juízo da tribulação. Quando a
Igreja de Jesus for arrebatada, sair da Terra, Satanás governará aqui por 7 anos, através
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do anti-cristo. Com a Igreja fora da Terra, Israel voltará a ser o povo de Deus, o canal de
Deus para levar a Sua mensagem aos homens aqui na Terra e Israel passará por uma
perseguição como nunca passou em toda história. E como estarão os homens e o mundo
nesse tempo?



II Timóteo 3:1~9
Paulo aqui descreve o final dos tempos; “... nos últimos dias sobrevirão tempos
penosos...”. Vocês tem visto o que nós lemos, nos dias de hoje? Creia, estamos bem
próximos da volta de Jesus. Estamos vivendo a era do corpo; a era do “fazer o que der na
cabeça”; a era do “viva o momento”, aproveite o momento. Não é isso que estamos vendo
e vivendo? Nas escolas, nos livros, nas novelas, tudo bombardeia os jovens com
contaminações, e há pais que ainda dizem: “há, mas coitadinho do meu filho, os amigos
fazem assim, ele tem que ter uma vida normal com os amigos; a bíblia é muito rígida, a
Igreja é muito rígida, coitadinho”. Os pais que assim agem, não amam seus filhos, temos
que vigiar o que nossos filhos estão recebendo do mundo.




I Timóteo 4:1~5
Aqui Paulo informa como estará o mundo, espiritualmente, no final dos tempos.
- V.1; “Mas o espírito expressamente diz ...”; tradução = preste atenção. Muitos
nesse tempo, apostataram da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a
ensino de demônios, o texto fala por si só.
- Em seguida, Paulo descreve alguns sinais desses tempos; proibindo o
casamento, ordenando a abstinência de alimentos (devemos tomar cuidado com
certos regimes!). Tudo isso já estamos vivendo.
Porém, virá um tempo de juízo, de provação para este mundo.




Apocalipse 3:10
Lembrem-se do que já falamos, Apocalipse 2 e 3 são as últimas mensagens de Jesus
para a Igreja; e para sua Igreja Jesus diz: “... eu te guardarei da hora da provação que há
de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a Terra.”
Veja que Jesus fala “para por aprova os que habitam sobre a Terra”, a provação não vem
para os forasteiros e peregrinos, não vem para a Igreja. Esta provação é o período da
tribulação.

 Então, haverá um tempo em que Deus vai despejar juízo, vai ser um tempo muito difícil
para quem permanecer na Terra; Deus estará despejando os seus juízos e o Diabo estará
reinando. É isso o que estudaremos no livro de Apocalipse.
 Essa foi a descrição de como estará o mundo, no final dos tempos. Então pergunto: como
está o mundo hoje? Creio que do jeito que Paulo descreveu, os homens daquela forma e
os ensinos de demônios permeando por todo lado, alguns até usando o nome de Jesus. E
como está a Igreja hoje? Como estará a Igreja em seus últimos dias aqui na Terra?
10.23 Como está a Igreja hoje?
 Vamos ver como está a Igreja hoje, a Igreja que o mundo olha e diz: essa é a Igreja
cristã? Como está a Igreja? Vocês lembram quando estudamos as parábolas de Mateus
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13? Naquele estudo vimos que Jesus estava revelando um mistério: os mistérios do reino
dos céus. Jesus foi rejeitado por Israel e estava profetizando sobre uma época, que ainda
não havia sido profetizada, a época em que o rei estaria ausente, porém o programa do
reino continuaria. Naquelas parábolas está incluída a profecia sobre o tempo da Igreja;
porém, a época que Jesus profetizou não incluía somente a Igreja, e sim a Igreja estaria
incluída em um período mais longo.
 Após as profecias das parábolas de Mateus 13 (e de Mateus 16), a Bíblia nos mostra o
cumprimento dessas profecias no livro de Atos dos Apóstolos; esse livro está intimamente
relacionado com a Igreja e sua formação. Depois de Atos vem as epístolas, de Romanos
a Judas, e o que as epístolas tem haver com a Igreja? Todas elas foram dirigidas à Igreja
de Jesus Cristo. As epístolas mostram as instruções para a Igreja e revelam a vontade de
Deus para esse período.
 Mas é em Apocalipse 2 e 3 que está, de uma maneira completa, a profecia do começo ao
fim, do período da Igreja. Esses dois capítulos descrevem, de forma profética, como a
Igreja se comportaria ao longo de sua existência na Terra, até o arrebatamento.
Se Mateus 13 (as parábolas) inclui a Igreja e vai além da Igreja, vai até o final da
tribulação, Apocalipse 2 e 3 fala apenas do período da Igreja. Nestes 2 capítulos Jesus
profetizou como seria a Igreja e como ela se desenvolveria através dos séculos. Hoje
vamos ver apenas 2 versículos para mostrar como está a Igreja hoje.



Apocalipse 2:1
“Ao anjo da Igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as sete
estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro”. Nós vamos estudar essa
passagem mais adiante, porém para entendermos como está a Igreja hoje, vamos definir
que:
- ”Ao anjo da Igreja”; é o líder da Igreja em Éfeso.
- ”que anda no meio dos 7 candeeiros”; quem anda? É Jesus Cristo; e os 7
candeeiros é a Igreja toda, a Igreja invisível que Deus vê, o Corpo de Cristo.
-”as 7 estrelas”; representam os líderes das 7 Igrejas; lembram que anjos e
estrelas, as vezes representam o mesmo? 7 representa um número perfeito,
portanto uma totalidade. Ou seja, a totalidade dos líderes da Igreja.

 Com isso em mente e lendo de novo Apocalipse 2:1, imaginemos a figura de Jesus Cristo,
como descrita nesse versículo. Jesus tendo na mão direita as 7 estrelas, portanto todos
os líderes, e andando no meio dos 7 candeeiros, ou seja, no meio de toda a Igreja. Qual é
a figura, quando vemos Jesus aqui no começo da Igreja? Jesus andando no meio, com
total liberdade, ou seja, nada impedindo de estar ali no meio da Igreja; e em suas mãos
estavam os líderes. Nós temos esta expressão: eu tenho fulano na minha mão. O que
significa? Eu controlo. Então, qual é a figura? É Jesus dominando, no bom sentido, em
total liberdade, andando no meio da Igreja. É assim que começou a Igreja, Jesus tinha
liberdade e os líderes eram controlados por ele.
 Agora, vamos dar um “pulo” no tempo, e veremos como Jesus disse que a Igreja estaria
no final; portanto, vamos à última Igreja.


Apocalipse 3:20
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Este versículo é muito usado em evangelização, e pode, porém a mensagem primária
dele diz respeito a posição da Igreja em relação ao Senhor Jesus.
“Eis que estou a porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em
sua casa, e com ele cearei, e ele comigo”. Esta última Igreja chama-se Laodicéia (Lao Dicéia), traduzindo quer dizer: a voz do povo. Como está a Igreja? Além de Jesus estar do
lado de fora, à porta (ele que andava no meio), a voz do povo é tão alta que pode ser que
alguns não ouçam a sua voz; se alguém.
 Hoje vemos que Jesus não “apela” mais para a Igreja como um todo, mas ao indivíduo;
“se alguém”. Apesar da voz do povo, “se alguém uvir a minha voz”, “eu entro”. Esse é o
amor de Deus para com a humanidade, apesar de todo afastamento do homem para com
Deus. É a maior história de amor que o mundo já viu.
 “se alguém ouvir a minha voz”; mesmo hoje que estamos salvos, temos sempre que estar
abrindo a porta para Jesus e para o Espírito Santo, pois ele não “arromba” a porta, quem
“arromba” é o Diabo.
Porém, estamos ouvindo muito a voz do homem na Igreja, e Jesus está de fora. Quando
estudarmos a carta a Igreja de Laodicéia, veremos que não é brincadeira o que Jesus fala
descrevendo essa Igreja, a qual representa a Igreja dos últimos tempos.
 Esta é a Igreja que estamos vendo e vivendo hoje. Jesus começa andando no meio da
sua Igreja, com os líderes na sua mão, mas termina fora da Igreja, à porta. Temos no
mundo hoje, duas Igrejas misturadas: tem uma que se denomina Igreja mas não é, e tem
a Igreja de Jesus Cristo, que é o conjunto dos salvos. O verdadeiro corpo de Cristo está
aqui na Terra, mas está misturado e alguns, que verdadeiramente pertencem ao Corpo de
Cristo, estão sendo contaminados e atrasando o crescimento espiritual de suas vidas, não
estão recebendo o verdadeiro alimento que é a Palavra de Deus.
 A situação da Igreja, como instituição, é muito triste, pois Jesus está fora. As técnicas e
táticas humanas, tomaram conta das Igrejas. Igrejas, denominações, são tratadas como
verdadeiras empresas e o Espírito Santo nunca é consultado.

Atos 15:28; “Porque pareceu bem ao Espírito
Santo e a nós ...”
Era assim no começo da Igreja, o Espírito Santo era consultado. Este é um dos
problemas mais graves na Igreja de hoje, a não consulta ao Espírito Santo acerca das
ações a serem tomadas, pelo que a Igreja esta como está. O Espírito Santo também está
fora e é Ele que é fogo e que mantém a Igreja. Mas haverá um tempo de restauração de
todas as coisas:

Atos 3:19~21

Joel 2:12~13 e 28~29

Ageu 2:3~9

Efésios 5:25~27
Na próxima aula, veremos o futuro da Igreja.
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