
Capítulo 11

A VINDA DO REI

Poucas pessoas com os pés bem assentes na terra negariam que o mundo se encontra em uma 
encruzilhada, e que o caminho que está em frente parece conduzir encosta a baixo, para a ruína. 
Reconhecer isto é fácil, mas é muito mais difícil sugerir qual das rotas alternativas deve seguir a 
humanidade. Provavelmente seria acertado dizer que a maior parte das pessoas olha para o futuro 
com preocupação  resignada  em vez  de  com esperança,  reconhecendo  que  os  problemas  que  a 
humanidade enfrenta são demasiado difíceis para serem resolvidos com êxito.

Considere, por exemplo, o atual estado das coisas na terra. Nestes dias é quase impossível ler um 
jornal  nacional  sem encontrar  relatórios  de  tendências  nefastas  em  nosso  mundo  moderno.  A 
violência  contra as pessoas e propriedades se torna cada vez mais frequente;  os valores morais 
estão em declínio;  a contaminação ambiental  parece estar  sufocando nosso planeta;  milhões  de 
pessoas passam fome enquanto outros milhões mais estão subnutridos; os recursos da terra estão se 
esgotando;  as  principais  potências  do  mundo têm suficientes  armas  letais  para  destruir  todo  o 
mundo varias vezes, e ainda por cima está o temor de um acidente nuclear acidental ou planejado.

Na  realidade,  um  cínico  poderia  dizer  com  certa  justificação  que  o  mundo  já  passou  pela 
encruzilhada e se precipita pelo caminho de sentido único que leva à sua própria destruição!

Mas o cínico não se dá conta do fato que Deus está em controle, e que com um toque de mestre Seu 
todos os problemas do mundo serão resolvidos, no entanto isso não acontecerá sem que antes a 
humanidade  passe  por  uma época  traumática.  A  mensagem emocionante  da  Bíblia,  que  tentei 
explicar nos capítulos anteriores, é que nesta era de crise para o mundo,  Jesus regressará para 
estabelecer o Reino de Deus que foi prometido faz longo tempo.

O REGRESSO DE JESUS

Se você falar acerca do retorno de Jesus à terra a maioria das pessoas provavelmente irão reagir 
desta forma: “O retorno de Jesus? Você não acredita nisso, acredita? Faz dois mil anos que ele foi 
embora, não acredito que regresse. Pode haver esperança de uma melhoria  gradual dos assuntos 
humanos, mas não acho que acontecerá uma mudança repentina e dramática – muito menos por 
intervenção divina.”

Pelo  poder  da  inspiração,  o  apóstolo  Pedro  predisse  que  esta  atitude  prevaleceria  nos  dias 
imediatamente anteriores ao regresso de Cristo. Ele nos recorda a necessidade de ter presente as 
“palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas,” já que alguns se ririam da própria 
ideia do regresso de Jesus:

“Tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus 
escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: Onde está a promessa de sua 
vinda? Porque,  desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o 
princípio da criação.” (2 Pedro 3:3-4)

Ele continua dizendo que Deus não mede o tempo necessariamente por termos humanos, e que 
apesar da aparente demora, Cristo  verdadeiramente regressará  ainda que o mundo não o esteja 
esperando:
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“Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que, para o Senhor, um dia é 
como mil anos, e mil anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa...  Virá,  
entretanto, como ladrão, o Dia do Senhor.” (2 Pedro 3:8-10)

Note com atenção o que implica estas palavras. Um período de mil anos para nós parece um longo 
tempo, mas para Deus não é mais que um só dia. Neste sentido você está lendo esta página somente 
dois dias depois dos discípulos terem visto Jesus ir para o céu. Observe que desde o ponto de vista 
de Deus, Ele não está tardando em enviar Jesus.

Nos capítulos anteriores vimos que o regresso de Jesus à terra foi claramente proclamado como a 
verdadeira  esperança  dos  Cristãos  do  primeiro  século.  Agora  voltamos  à  descrição  bíblica  do 
cumprimento desta promessa, que nos diz quando regressará e descreve alguns dos acontecimentos 
que anunciarão a vinda do Reino de Deus.

SINAIS DO REGRESSO DE CRISTO

A Bíblia descreve o tipo de mundo ao qual Jesus regressará, e esta descrição coincide com o mundo 
que  atualmente  conhecemos  – um planeta  que necessita  desesperadamente  dele,  ainda  que  não 
esteja  esperando ele. Diz que virá para uma terra cheia de violência, e angustia, para um mundo 
ameaçado por conflitos globais, para uma sociedade onde as coisas materiais são o centro da vida 
humana, e as pessoas aderam nominalmente a uma religião ainda que na prática neguem seu poder 
de influência para o bem de suas vidas. O fato que estas são as verdadeiras condições do mundo de  
hoje é uma indicação de que o Reino de Deus dentro em breve será estabelecido na terra.

Sempre  foi  o  hábito  de  Deus  fazer  revelações  quando  acontecimentos  de  peso  ligados  a  Seu 
propósito estão eminentes . Faz bastante tempo disse através do profeta Amós:

“Certamente, o SENHOR Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo 
aos seus servos, os profetas.” (Amós 3:7)

Já vimos que isto foi verdade no que se refere ao nascimento de Jesus. Nasceu no tempo esperado 
pelos que haviam estudado a profecia das setenta semanas no capítulo 9 de Daniel. Por conseguinte 
é aceitável esperar que o regresso de Jesus para inaugurar a etapa final do plano de Deus para a 
terra, seja de maneira similar precedido por sinais, advertindo aqueles que estejam vigiando, que o 
Reino de Deus está iminente.  Com segurança,  os discípulos de Cristo esperavam que houvesse 
algumas  indicações  de  seu  regresso.  No  Monte  das  Oliveiras  lhe  fizeram  uma  pergunta 
confidencial:

“Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda” (Mateus 24:3)

Em resposta Jesus levou algum tempo falando acerca dos sinais que constituiriam o anúncio de que 
seu  retorno  estaria  eminente,  e  dentro  em  breve  examinaremos  esta  profecia   do  “Monte  das 
Oliveiras.”

Algumas pessoas usaram a Bíblia em uma tentativa de predizer o ano e dia exato do regresso de 
Cristo, e até publicaram suas expetativas. Quando a data anunciada passa sem seu cumprimento, o 
resultado é que as pessoas troçam deles e do próprio conceito do retorno de Cristo.

Mas os sinais não nos foram dados para permitir que fossemos tão precisos. Na profecia do Monte 
das Oliveiras Jesus nos aconselha que não tentemos determinar o momento exato de seu regresso:
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“Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe; nem os anjos no céu, nem o Filho, 
senão o Pai.” (Marcos 13:32)

Assim,  nem o próprio Jesus conhecia  a  data  de sua vinda.  Se  ele não pode usar  seu profundo 
conhecimento e entendimento das Escrituras para determinar a data exata de seu regresso, deve se 
subentender que nós tampouco podemos fazê-lo. Mas embora a data exata esteja oculta de nós, a 
Bíblia  descreve  de  forma  detalhada  as  condições  sociais,  nacionais  e  internacionais  que 
caraterizariam o mundo ao qual ele regressará. Estes são os sinais aos quais Jesus se referiu:

OS “ÚLTIMOS DIAS”

Através da Bíblia encontramos frases como “os últimos dias”, “fim dos anos”, “tempo do fim”, e 
“dia do Senhor” (Isaías 2:2; 2 Timóteo 3:1; Ezequiel 38:8; Daniel 11:40; Joel 3:14; 2 Pedro 3:10). 
Um exame ao contexto destas frases invariavelmente mostra que descrevem eventos associados 
com o regresso de Jesus. Podemos usar estas passagens para construir um quadro do tipo de mundo 
ao qual terá que regressar Jesus. Nosso primeiro exemplo se encontra nas predições do apóstolo 
Paulo.

DESCRIÇÃO DE PAULO DOS “ÚLTIMOS DIAS”

Já vimos que o estabelecimento do Reino de Deus no regresso de Jesus foi a esperança do apóstolo 
Paulo. Isto está expresso em sua carta a Timóteo, onde ele se refere a Jesus como o que “há de 
julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu Reino,” (2 Timóteo 4:1, RC)

Em uma passagem anterior da mesma epístola, refere-se às condições caraterísticas do mundo dos 
“últimos dias” que precederão o regresso de Cristo. Disse a seus leitores que aqueles dias seriam 
caraterizados por um amplio declínio dos padrões morais: 

“Sabe,  porém,  isto:  nos  últimos  dias,  sobrevirão  tempos  difíceis,  pois  os  homens  serão 
egoístas,  avarentos,  jactanciosos,  arrogantes,  blasfemadores,  desobedientes  aos  pais, 
ingratos, irreverentes,  desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, 
inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de 
Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder.” (2 Timóteo 3:1-5)

Ao ler  qualquer  jornal  nacional,  você se  dará  conta  de  que esta  feia  lista  poderia  ser  aplicada 
geralmente a quase qualquer  país atual.  Na realidade se pode dizer com certeza que a falta de 
padrões morais, tal como Paulo predisse, é uma caraterística predominante da sociedade moderna. 
Particularmente significativa é sua análise  das razões para tal  declínio moral:  “Tendo forma de 
piedade,  negando-lhe,  entretanto,  o  poder.”  Esta  é  a  chave  da  situação  presente.  Dá-se  uma 
aprovação  nominal  aos  princípios  de  conduta  religiosa;  mas  quando é  necessário  aplicar  estes  
princípios na vida cotidiana já é uma outra história. Tal como Paulo predisse, a piedade de hoje, 
mais que nunca, não tem poder para mudar a conduta das pessoas, ou nem sequer tentar controlar a 
maldade inerente da natureza humana. Assim, por exemplo, enquanto a fornicação, o adultério, a 
violência,  e a avareza são reconhecidos pela Igreja como pecado, esta permanece muda em um 
mundo onde estas maldades vão aumentando. Ao falar do problema da gravidez de adolescentes, 
certo  periodista  de  um jornal  Britânico  sublinhou  recentemente  o  efeito  de  uma  :  “forma  de 
piedade” que não tem “poder” para influenciar a conduta do povo:

“Eis aqui um caso óbvio onde as igrejas, e os bispos em particular, deveriam empregar toda 
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sua energia e eloquência para insistir no ensino Cristão, já que está diretamente ligado a este 
problema. Depois de tudo, evitar o pecado sexual, centro e santidade do matrimônio Cristão, 
é um dos fundamentos da teologia moral de todas as nossas igrejas. No entanto, por mais 
estranho que pareça, passou muito tempo desde que ouvi um clérigo, não digamos um bispo, 
pregar um sermão sobre o pecado da fornicação. Você pode os ouvir em um dia de domingo 
denunciando os pecados do Presidente Reagan na América Latina. Mas os pecados da carne 
mais elementares e mortais  no nosso próprio país não são denunciados.”  (Paul Johnson, 
Daily Telegraph, 11-5-1985)

O Cristianismo moderno é um tigre sem dentes quando se trata de atacar o pecado.

Outro indicador significativo do tempo presente é o comentário do apóstolo Paulo de que as pessoas 
seriam “mais amigos dos prazeres que amigos de Deus.” Isto está totalmente correto, pelo menos 
no que  se  refere  ao mundo Ocidental.  A maioria  das  pessoas  preenchem seu tempo livre  com 
atividades que elas querem realizar, quer seja esporte, recreação, passatempos ou diversão pessoal, 
deixando pouco tempo para o serviço a Deus. Alguém que na Inglaterra se haja visto obrigado a 
fazer uma viajem em um domingo de verão por estradas até à costa ou outros lugares turísticos 
estará  de  acordo  em que  o  prazer  é  adorado  em vez  do  Único  que  criou  as  coisas  das  quais 
desfrutamos, e isto também se aplica a outros países.

Tudo isto, diz o apóstolo Paulo, será uma caraterística do mundo ao qual retornará Jesus.

DESCRIÇÃO DE JESUS DOS “ÚLTIMOS DIAS”

Como já sugerimos, Jesus teve muito que dizer acerca do momento de sua vinda e a condição do 
mundo ao qual regressaria. Disse que sua vinda seria uma surpresa total para a maioria; mas ao 
mesmo  tempo  deu  sinais  a  seus  seguidores  para  que,  ainda  que  não  sabendo  o  tempo  exato, 
pudessem obedecer seu mandamento de “vigiar” por seu retorno (Lucas 12:37).

Dos  muitos  sinais  que  Jesus  disse  que  apareceriam  na  terra  logo  antes  de  seu  regresso 
examinaremos dois: a condição do mundo em geral e a situação da nação de Israel.

O que disse Jesus acerca do primeiro destes sinais?

“ASSIM COMO FOI NOS DIAS DE NOÉ”

Um dos relatos mais dramáticos do Antigo Testamento se refere ao grande dilúvio que destruiu 
quase toda a humanidade por causa da vida de maldade que levavam. A água submergiu o mundo e 
somente  o  justo  Noé e  sua  família  se  salvaram através  da  arca.  Dos  descendentes  de  Noé foi 
repovoada toda a terra. É interessante observar de passagem que os grupos étnicos em todas as 
partes do mundo conservam em seu folclore uma lembrança desse evento tão longínquo - o dilúvio, 
indicando que realmente aconteceu. 

Algum tempo depois houve outro caso de intervenção direta de Deus para destruir uns homens 
incorrigivelmente maus. As cidades de Sodoma e Gomorra no extremo sul do vale do Jordão foram 
destruídas por fogo e somente escaparam Ló, o sobrinho de Abraão, e suas duas filhas (Gênesis 19).

Jesus menciona cada um destes acontecimentos ao falar de seu regresso:

“Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem: comiam, 
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bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o 
dilúvio  e  destruiu  a  todos.  O  mesmo  aconteceu  nos  dias  de  Ló:  comiam,  bebiam, 
compravam, vendiam, plantavam e edificavam; mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, 
choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do 
Homem se manifestar.” (Lucas 17:26-30)

A  primeira  coisa  que  se  deduz  destas  palavras  do  Mestre  é  que  sua  vinda  será  inesperada  e 
repentina.  As pessoas estarão ocupadas com suas atividades rotineiras até que tudo se suspenda 
repentinamente  ao vir  Jesus.  Em outras  passagens  Jesus  compara  seu retorno com a silenciosa 
intrusão de um ladrão em uma casa de uma família que dorme:

“Eis que venho como vem o ladrão.” (Apocalipse 16:15)

O retorno inesperado de Cristo foi também enfatizado por Paulo quando escreveu aos Cristãos de 
Tessalônica:

“Pois vós mesmos estais inteirados com precisão de que o Dia do Senhor vem como ladrão 
de  noite.  Quando  andarem  dizendo:  Paz  e  segurança,  eis  que  lhes  sobrevirá  repentina 
destruição.”

Mas o apóstolo continua dizendo aos crentes:

“Mas vós,  irmãos,  não estais  em trevas,  para  que esse Dia como ladrão vos apanhe de 
surpresa.” (1 Tessalonicenses 5:2-4)

Assim, a autoridade do Novo Testamento,   diz-nos que o regresso de Cristo para estabelecer o 
Reino de Deus tomará o mundo em geral de surpresa. Mas os verdadeiros Cristãos, advertidos pelos 
sinais, estarão à sua espera.

Mas existe algo mais na alusão de Cristo a Noé e a Ló para além de seu regresso ser repentino? Se 
não existisse,  sua mensagem poderia ser aplicada a qualquer época da história.  Um estudo das 
várias alusões que Jesus fez ao Antigo Testamento mostra claramente que a intenção no geral não 
foi só de um significado superficial, e isto é verdade no caso de suas alusões ao dilúvio. Jesus não 
só deu a entender que tanto as pessoas que viviam no tempo do dilúvio como as que estivessem 
vivas no momento de seu regresso pessoal não estariam preparadas para o acontecimento, mas que 
outra semelhança seria a necessidade de castigar ambos os grupos – a repentina destruição que 
Paulo mencionou aos Tessalonicenses.  Por conseguinte,  Jesus está  nos dizendo que a  condição 
espiritual do mundo no seu regresso seria similar à do mundo destruído pelo dilúvio. Da mesma 
maneira, as condições em Sodoma terão um paralelo com o mundo ao qual Jesus regressará.

“O MUNDO DE ÍMPIOS” 

Isto é como Pedro descreve o mundo que pereceu no dilúvio (2 Pedro 2:5), e olhando ao relato de 
Gênesis podemos nos dar conta de que não é uma descrição exagerada. A condição do homem aos 
olhos de Deus era preocupante, tanto por seus pensamentos como por suas ações:

“Viu  o  SENHOR  que  a  maldade  do  homem se  havia  multiplicado  na  terra  e  que  era 
continuamente mau todo desígnio de seu coração;”

“A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que 
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estava  corrompida;  porque todo ser  vivente  havia  corrompido o seu caminho  na  terra.” 
(Gênesis 6:5, 11-12)

Neste estado de degradação, a humanidade se negava a obedecer a Deus  e até repudiava Seu poder 
de intervenção. O livro de Jó alude a estes homens maus e descreve sua atitude perante Deus:

“Queres seguir a rota antiga,  que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes 
do tempo; o seu fundamento, uma torrente o arrasta. Diziam a Deus: Retira-te de nós. E: 
Que pode fazer-nos o Todo-Poderoso?” (Jó 22:15-17)

Combinando estas referências,  aprendemos que na época do dilúvio os habitantes da terra eram 
maus aos olhos de Deus, visto que os deles eram perversos e corruptos. Para além disso a terra 
estava cheia de violência; os homens não queriam saber nada de Deus e até negavam que tivesse 
poder de intervir.

Com isto em mente compreendemos melhor o significado das palavras de Jesus:

“Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar.” (Lucas 17:30)

“O MUNDO DE ÍMPIOS DO SÉCULO XXI”

Será que o nosso mundo moderno coincide com esta descrição dos dias de Noé? Tomemos o caso 
dos  pensamentos  dedicados  ao  mal.  Em muitos  países  do mundo prover  maus pensamentos  se 
tornou  em uma industria  multimilionária.  A satisfação  sexual  é  glorificada,  até  nos  jornais  de 
“família”: as anedotas vermelhas abundam na rádio e televisão, sem falar dos livros, filmes e vídeos 
pornográficos que pervertem tanto a mente como o corpo. Os chamados “vídeo clubes” ostentam 
sua mercadoria corrupta em nossas ruas. A sociedade está colhendo agora sua recompensa por tanta 
indulgência  pelo  terrível  aumento  de  casos  de  violação  e  abuso  sexual  que  foram  atribuídos 
diretamente à disponibilidade de material tão desagradável.

Obviamente, este não é o único aspeto de maldade no mundo atual, mas é um exemplo das normas 
decadentes  da  sociedade  moderna  que  justificam  sua  comparação  com  a  situação  anterior  ao 
dilúvio. Isto é uma evolução recente, uma tendência que se acelerou nos últimos vinte anos.

Jesus  também  selecionou  os  dias  de  Ló  e  a  destruição  de  Sodoma  como  outro  exemplo  das 
condições do mundo no seu regresso. Em Gênesis lemos que o pecado de Sodoma e Gomorra se 
havia “agravado muito.” O relato posterior nos demonstra que isto consistia na perversão sexual de 
seus habitantes (Gênesis 19:4-9). Em anos recentes a nossa sociedade deu a essas condutas uma 
aparência de respeitabilidade, permitida e até estimulada pelas organizações oficiais.

De novo, Jesus diz que isto é um sinal de seu regresso: “O mesmo aconteceu nos dias de Ló... assim 
será no dia em que o Filho do Homem se manifestar.”

UM MUNDO DE VIOLÊNCIA

Outro aspeto dos dias de Noé que Jesus disse que encontraria paralelo nos dias de seu regresso foi 
uma terra “cheia de violência.” A violência é uma caraterística tão familiar do mundo moderno que 
quase não lhe damos importância. Mas se pararmos para pensar na cena mundial, a quantidade de 
violência  real  e  potencial,  será  aterrorizador.   Na  maioria  dos  países  a  incidência  de  crimes 
violentos está mostrando um aumento dramático. As pessoas não podem andar pelas ruas de noite e 
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em alguns lugares nem sequer de dia, por medo de serem assaltadas ou selvaticamente atacadas. O 
assassínio é tão comum que raramente provoca mais do que uma referência ocasional. A violência 
em eventos esportivos é agora um problema internacional, e o vandalismo irracional causa um dano 
incalculável à vida e propriedade. A sociedade se alimenta de uma dieta de programas de televisão 
violentos, e até os noticiários algumas vezes parecem se desviar de seu propósito ao exagerar os 
aspetos  mais  brutais  da  delinquência.  O  mundo  se  acostumou  às  cenas  de  ataques  terroristas, 
assaltos, tentativas de assassinato, sequestros e guerras sectárias sangrentas. Em muitos domínios da 
vida as  pessoas  recorrem quase imediatamente  a  medidas  violentas  se  suas exigências  não são 
concedidas. 

O século  recém passado se  caraterizou  pelo  derramamento  de  sangue em todo o  mundo,  com 
centenas  de milhões  de pessoas  assassinadas  em duas guerras  mundiais,  em purgas  e  limpezas 
étnicas. Na Europa gostam de pensar que os últimos cinquenta anos foram de paz, mas isso só é 
verdade sobre essa parte do mundo, sem levar em conta a luta entre diferentes facções e genocídio 
na ex-Iugoslávia.  Desde o final da Segunda Guerra Mundial mais de quarenta grandes conflitos 
devastaram enormes áreas do globo e levaram à miséria milhões de pessoas. Para além disso, houve 
uma série quase ininterrupta de guerras civis ou conflitos que surgem de diferenças religiosas ou 
étnicas e que ocasionalmente rebentam violentamente em derramamento de sangue e miséria. Até 
sob regimes estáveis e pacíficos a segurança e calma são conseguidas através do punho de ferro da 
repressão, como penalidades severas para aqueles que ousam pisar o risco.

A par  da  queda  dos  padrões  morais,  este  aumento  de  violência  é  uma caraterística  de  tempos 
recentes. Nos dias de Noé os homens haviam chegado a tal degradação e violência que Deus teve 
que intervir. Jesus dá a entender que por uma razão similar a intervenção será necessária de novo no 
momento em que ele retornar à terra.

Assim, Cristo e Paulo se combinam para apresentar um panorama do estado do mundo quando 
Jesus voltar. O tempo presente coincide com esta descrição como nenhuma época anterior o fez. O 
materialismo moderno, o ateísmo e a violência fazem parte de um dos sinais de que Jesus dentro em 
breve estará de regresso à terra para estabelecer o esperado Reino de Deus.

A NAÇÃO DE ISRAEL

Uns poucos  dias  antes  de  sua crucificação,  enquanto Jesus  conversava com seus  discípulos  no 
templo de Jerusalém – construído em uma plataforma de pedra conhecida hoje como o Monde do 
Templo – eles chamaram a atenção para o esplendor do edifício. Pelas descrições de testemunhas 
oculares que foram preservadas, sabemos que verdadeiramente era uma bela construção. Espaçosas 
colunatas rodeavam uma série de pátios, e na área central estava um elevado e magnífico edifício 
que constituía o verdadeiro santuário. É compreensível que os discípulos estivessem orgulhosos de 
seu lugar nacional de culto. Mas a resposta de Cristo ao seu entusiasmo foi inesperada:

“Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não 
seja derribada.” (Mateus 24:2)

Talvez demasiado comovidos para falar ante tal pensamento da destruição completa de tal edifício, 
os  discípulos  não lhe  responderam nada,  mas meditaram nas  palavras  do Mestre  enquanto  seu 
pequeno grupo abandonava a  cidade  e  subia  pelo  caminho  do  Monte  das  Oliveiras,  a  Este  de 
Jerusalém. Perto do cimo se sentaram e olharam através do vale para a cidade banhada pelo sol da 
manhã com o templo resplandecendo no centro.
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Este parecia  ser  o  momento  apropriado para pedir  a  Jesus que ampliasse  sua breve declaração 
acerca do templo, e alguns dos discípulos aproveitaram a oportunidade:

“Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação 
do século.” (Mateus 24:3)

Notemos que haviam duas perguntas diferentes aqui. Eles queriam saber primeiro quando seriam 
essas coisas, ou seja, as coisas relacionadas com a destruição do templo; mas também perguntaram 
por sinais de seu regresso.

A DESTRUIÇÃO DE JERUSALÉM E DO TEMPLO

A  resposta  de  Jesus  foi  um  longo  discurso,  comumente  chamado  de  profecia  do  Monte  das 
Oliveiras, o qual responde a ambas perguntas (Mateus 24; Marcos 13; Lucas 21). Primeiro predisse 
um tempo  de  crescente  intranquilidade  para  a  nação  Judaica,  culminando  com o  sítio  e  final 
destruição de Jerusalém e de seu templo:

“Quando,  porém,  virdes  Jerusalém  sitiada  de  exércitos,  sabei  que  está  próxima  a  sua 
devastação.” (Lucas 21:20)

Esta profecia se cumpriu cerca de 35 anos mais tarde, quando o Imperador Romano, cansado das 
contínuas insurreições Judaicas, enviou um exército sob o comando do general Tito para acabar de 
uma vez  por  todas  com as  rebeliões.  Tito  sitiou  Jerusalém por  dois  anos,  durante  os  quais  os 
habitantes sofreram terrivelmente pelas lutas internas, enfermidades e fome. (Tudo isto havia sido 
predito 1500 anos antes por Moisés: Deuteronômio 28:49-57). No ano 70 de nossa era finalmente 
sucumbiram, e ainda que Tiro dera instruções específicas de poupar o templo, os soldados Romanos 
estavam tão irados pela conduta dos Judeus que desafiaram suas ordens e queimaram totalmente o 
edifício sagrado. Mais tarde os Romanos removeram todas as pedras do templo Judaico quando 
limparam o solo para construir um templo de Júpiter.

Deste modo as predições de Jesus acerca da destruição do templo se cumpriram com exatidão.

“OS TEMPOS DOS GENTIOS”

em sua profecia, Jesus não só predisse a destruição de Jerusalém. Também falou das posteriores 
vicissitudes  do  Povo  Judaico  e  de  sua  capital  nas  eras  que  se  seguiriam.  Depois  do  exato 
cumprimento  de  sua  profecia  sobre  o  templo  agora  lemos  as  suas  palavras  com  confiança 
redobrada:

“Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações; e, até que os tempos 
dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles.” (Lucas 21:24)

Nestas  páginas  assinalei  ocasionalmente  certas  passagens  como  referências  chave  para  o 
entendimento do plano de Deus de estabelecer Seu Reino. Este é outro exemplo disso. Estas poucas 
palavras  de  Jesus  estão  cheias  de  informação  acerca  do  momento  em  que  seria  cumprido  o 
propósito de Deus. Depois de responder à primeira pergunta sobre a destruição do templo, Jesus 
continua e responde à segunda, que se refere aos sinais de seu regresso. Nesta passagem adverte 
seus discípulos que depois da invasão Romana aconteceriam três coisas:

Os Judeus seriam dispersos por todas as nações.
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Jerusalém estaria sob o domínio dos Gentios(ou seja, não Judeus)

Chegaria  o  momento  quando o domínio Gentio  de Jerusalém terminaria  porque os  tempos  dos 
Gentios teria expirado.

Neste  último  ponto  temos  um  ensinamento  similar  à  profecia  de  Daniel  que  examinamos 
anteriormente no capítulo 1 da presente obra. Você se lembrará que a estátua que Nabucodonosor 
viu, no sonho que Deus lhe deu, representava o Reino dos Homens sob o domínio sucessivo de 
quatro impérios Gentios, seguidos de um estado de coisas fragmentado. Este Reino dos Homens 
não  iria  durar  indefinidamente,  pois  “os  tempos  dos  gentios”  terminariam  quando  Jesus, 
representado pela pedra que feriu a estátua, viria à terra para estabelecer o Reino de Deus sobre as 
ruínas dos anteriores governos humanos.

Na profecia do Monte das Oliveiras, Jesus falou do mesmo acontecimento, quando “os tempos dos 
gentios” chegariam ao seu fim. Até esse momento Jerusalém seria governada por potência Gentias.

Assim, em uma frase da profecia do Monte das Oliveiras, e com essa pequena mas significativa 
palavra até, Jesus atravessa os aproximadamente 1900 anos entre a queda de Jerusalém no ano 70 
da nossa era e seu regresso para estabelecer o Reino de Deus com a Cidade Santa restaurada como 
sua capital.

Esta conclusão se confirma quando vemos que imediatamente continua falando de seu retorno:

“Então,  se verá o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória.” 
(Lucas 21:27)

Vê-se claramente que as alterações na sorte dos Judeus, e a nova situação política de Jerusalém, são 
sinais do regresso de Cristo. 

Quais são as realidades históricas e proféticas?

A DISPERSÃO E O RETORNO DE ISRAEL

Quando Jesus falou da dispersão dos Judeus por todas as nações, estava tocando em um tema que os 
profetas do Antigo Testamento já haviam apresentado. Desde o princípio de sua história nacional os 
Israelitas foram prevenidos de que se falhassem em tomar a sério sua posição como povo de Deus, 
seriam espalhados por todo o mundo, e sua terra ficaria desolada:

“Mas, se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos; Espalhar-vos-ei por 
entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós; a vossa terra será assolada, e as 
vossas cidades serão desertas.” (Levítico 26:14, 33)

“O SENHOR vos espalhará entre todos os povos, de uma até à outra extremidade da terra... 
Nem  ainda  entre  estas  nações  descansarás,  nem  a  planta  de  teu  pé  terá  repouso.” 
(Deuteronômio  28:64-65)

Os Judeus abandonaram Deus  até ao ponto de crucificar Seu Filho, e a história registra que estas 
predições de dispersão foram fielmente cumpridas. No século VII a. C a maior parte da nação foi 
levada cativa pelos Assírios, e o resto pelos Romanos nos anos posteriores a 70 d.C. Desde esse dia 
até tempos comparativamente recentes houve poucos Judeus em sua terra natal.
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Assim, Jesus e os profetas concordam em predizer a dispersão dos Judeus.

Mas o fato sobressaliente é que ainda que ficaram amplamente espalhados pelo mundo, os Judeus 
nunca perderam sua identidade nacional. Este fenômeno também foi predito nas palavras de Deus:

“Porque eu sou contigo, diz o SENHOR, para salvar-te; por isso, darei cabo de todas as 
nações entre as quais te espalhei; de ti, porém, não darei cabo.” (Jeremias 30:11)

Isto aconteceu. Nos séculos que transcorreram, os Judeus se encontravam em quase todos os países 
do mundo – exceto em sua própria terra. Foram desprezados, odiados, perseguidos e massacrados 
aos  milhares,  mas  todavia  sobrevivem como uma raça  distinta  e  facilmente  identificável.  Seus 
primeiros captores, os Babilônios e Assírios, desapareceram, mas os Judeus permanecem. Porquê? 
Porque são vitais para o plano de Deus de estabelecer Seu Reino.

A PROMESSA DA RESTAURAÇÃO

Por volta do ano 600 a.C., o profeta Ezequiel recebeu uma revelação muito importante (Ezequiel 
37). Sob o poder de Deus viu um vale que estava cheio de ossos humanos velhos e secos. Enquanto 
observava,  Ezequiel  viu  que  os  ossos  se  uniam  uns  aos  outros,  e  logo  formaram  esqueletos 
completos. Mas a transformação não se deteve aí. Tendões e ligamentos se ligaram aos ossos, e 
depois a carne e a pele os cobriram.  Finalmente estes corpos ressuscitados voltaram à vida, e se 
puseram de pé como um grande exército.

Deus  disse  a  Ezequiel  que  os  ossos  secos  representavam  a  nação  de  Israel  na  dispersão. 
Nacionalmente os Judeus estavam então mortos ,  sem país,  rei  ou governo.  Mas viria o tempo 
quando haveria uma ressurreição nacional e os Judeus regressariam à sua antiga terra natal. Isto é o 
que Deus disse:

“Então, me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os 
nossos  ossos  se  secaram,  e  pereceu  a  nossa  esperança;  estamos  de  todo  exterminados. 
Portanto,  profetiza  e  dize-lhes:  Assim  diz  o  SENHOR  Deus:  Eis  que  abrirei  a  vossa 
sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel.” (Ezequiel 37:11-
12)

A mensagem da visão foi então reforçada por linguagem clara, com a adição de alguns detalhes. Os 
Judeus  não  só  seriam  novamente  recolhidos,  mas  novamente  teriam  seu  próprio  rei  e  seriam 
reconciliados permanentemente com seu Deus:

“Assim diz o SENHOR Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para 
onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. 
Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles.... 
serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.” (Ezequiel 37:21-23)

Há muitas  predições  similares  dispersas  em todos  as  escrituras  proféticas  (ex.  Ezequiel  36:24; 
Jeremias 31:8-10; Zacarias 8:7-9). A clara mensagem de todas elas é que no tempo do fim os Judeus 
serão recolhidos em sua antiga terra natal, para nunca mais ser removidos. Serão governados por 
um rei justo e estarão permanentemente reconciliados com Deus. Por outras palavras, o retorno dos  
Judeus será o prelúdio da vinda de Jesus para estabelecer o longamente prometido Reino de Deus  
e  introduzir  todas  a  bênçãos  de  seu  reino  perfeito  na  terra.  Como Jesus  disse  no  Monte  das 
Oliveiras, os Judeus haveriam de permanecer cativos e Jerusalém teria que estar sob o controle dos 
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Gentios somente até que “os tempos dos gentios se completem.”

O MILAGRE MODERNO

A meados dos século XIX havia só umas centenas de Judeus pobres na terra de Israel, chamada 
então Palestina. O resto da nação estava dispersa por todos os países do mundo. Em 1980 cerca de 
quatro milhões  de Judeus viviam em sua antiga  terra natal,  tendo-se constituído em um estado 
eficiente e democrático. A maneira como se levou a cabo esta ressurreição nacional não é nada 
menos  que  um milagre.  Depois  da  primeira  proposta  em 1897 de  um lar  nacional  Judaico  na 
Palestina, uns pequenos grupos de imigrantes começaram chegando. A migração foi incrementada 
depois do ano 1917 devido ao êxito Britânico em libertar a terra do domínio Turco, entre a Primeira 
e Segunda Guerras Mundiais os Judeus regressaram de forma ininterrupta de seu exílio mundial. As 
atrocidades do regime Nazi deram ímpeto ao desejo dos Judeus de regressar, e depois da Segunda 
Guerra Mundial  o fluxo de imigrantes se converteu em uma avalanche.  Em 1948 os imigrantes 
proclamaram o Estado de Israel. Ainda que atacado imediatamente por seus vizinhos Árabes, a nova 
nação sobreviveu tanto a este como a posteriores  ataques e enquanto continua sendo acossada, 
continua mantendo sua posição e independência até este dia.

O ponto culminante da restauração dos Judeus chegou em 1967 quando capturaram a Cidade Velha 
de Jerusalém. Por mais de 1900 anos sua antiga capital e lugar do trono de Davi havia estado sob o 
domínio  dos  Gentios,  tal  como  Jesus  o  havia  predito,  mas  agora  estava  uma  vez  mais  sob  a 
soberania Judaica.

Isto significa que o longo período dos “tempos dos gentios” está quase cumprido? Que o Reino dos 
Homens representado por aquela estátua de vários metais está a ponto de ser totalmente destruído?

Certamente significa que o momento de intervenção divina está muito próximo, ainda que os Judeus 
possivelmente percam temporariamente o controle da cidade uma vez mais antes de a recuperar 
definitivamente.

RESUMO DO SINAL JUDAICO

Cobrimos  muito  terreno desde que deixamos  Jesus  falando com seus  discípulos  no Monte  das 
Oliveiras sobre os sinais de seu retorno, assim que seria aconselhável enumerar o que aprendemos 
acerca dos Judeus e Jerusalém como presságios da vinda de Cristo.

1. Jerusalém seria sitiada e destruído o templo.
Cumprimento: Pelos Romanos em 70 d.C.

2. Os Judeus seriam dispersos por entre todas as nações. Os profetas do Antigo Testamento 
também haviam predito isso no caso dos Israelitas desobedecerem a seu Deus.
Cumprimento: Pelos Assírios e Babilônios e mais tarde pelos Romanos depois de 70 d.C.

3. Enquanto os Judeus estivessem no exílio Jerusalém seria governada por potências Gentias.
Cumprimento: Desde 70 d.C. Jerusalém foi governada por uma série de nações estrangeiras, 
culminando com a ocupação Árabe até 1967.

4. Os profetas predisseram um tempo de ressurreição nacional para os Judeus, e um retorno à 
sua terra original.
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Cumprimento: Este  retorno  teve  lugar  no  século  passado,  culminando  na  formação  do 
Estado de Israel em 1948.

5. Jesus disse que quando a cidade de Jerusalém estivesse livre do controle estrangeiro “os 
tempos dos gentios” seriam cumpridos.
Cumprimento: Possivelmente depois da captura de Jerusalém em 1967 pelos Israelitas. Ou 
possivelmente depois do “sinal” que consideraremos a seguir. Em qualquer caso se refere 
aos dias nos quais atualmente vivemos.

6. O retorno dos Judeus à sua terra será um “sinal” de que o regresso de Jesus está próximo.
Cumprimento: Os Judeus  estão de volta, assim, o retorno de Jesus será para breve. Jesus 
disse: “Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça; porque a 
vossa redenção se aproxima.” (Lucas 21:28)

Até aqui vimos dois “sinais” amplamente diferentes do regresso de Cristo à terra para estabelecer o 
Reino de Deus: o declínio moral do mundo, e o estabelecimento do Estado de Israel. Já que ambos 
são acontecimentos recentes, parece que temos justificação para crer que estamos a viver no tempo 
aproximado do retorno de Jesus. Existem alguns outros sinais que confirmem esta conclusão?

Existem  realmente,  e  concluiremos  este  capítulo  com  outra  assombrosa  profecia  acerca  dos 
“últimos dias.”

ISRAEL SERÁ INVADIDO

Os sinais anteriores prepararam a cena para este acontecimento dramático. As campanhas militares 
da Primeira Guerra Mundial liberaram a terra da Palestina, permitindo aos Judeus regressar à sua 
antiga terra natal. Eles voltaram a cultivar e tornaram frutíferos as colinas e vales que por tanto 
tempo haviam estado desolados. Estes são os antecedentes da sobressaliente profecia contida nos 
capítulos 38 e 39 de Ezequiel.

Em poucas palavras, esta profecia descreve a invasão da recentemente colonizada terra de Israel por 
uma enorme força composta por exércitos de uma grande potência em aliança com outras mais. O 
resultado dramático do ataque está estreitamente relacionado com a vinda de Jesus.

Ezequiel assinala duas indicações claras do tempo a que se refere a profecia. Em primeiro lugar, 
repetidamente usa a frase significativa “últimos dias” ou “fim dos anos,” que em outras passagens 
onde  se  encontra  na  Bíblia  invariavelmente  se  refere  ao  estabelecimento  do  Reino  de  Deus 
(Ezequiel 38:8, 16).

A segunda pista é que a invasão ocorre quando a outrora desolada terra de Israel está povoada de 
exilados que retornaram e é fértil novamente. O invasor vem

“à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os 
montes de Israel, que sempre estavam desolados; este povo foi tirado de entre os povos, e 
todos eles habitarão seguramente.” (Ezequiel 38:12)

Sem  dúvida  alguma,  esta  profecia  se  refere  à  era  atual.  Desde  que  estas  palavras  foram 
pronunciadas não houve outra época em que o povo de Israel houvesse emigrado de muitas nações e 
regressado para repovoar sua terra anteriormente desolada.
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QUEM É O INVASOR?

A primeira pista está na direção de onde vem o ataque. Duas vezes é nos dito na profecia que o 
invasor virá do  norte.  “Do lado do Norte” é a frase usada (Ezequiel  38:6,  15). Nos tempos da 
Bíblia, porque a terra ficava limitada entre o Mar Mediterrâneo a Ocidente e o deserto da Arábia a 
Oriente, o norte era a rota usual para qualquer invasão de Israel; até se o país de origem do invasor 
ficasse em outro lugar. Por exemplo o ataque Babilônico sobre a Jerusalém do tempo de Jeremias é 
descrito como vindo do norte embora a Babilônia ficasse na realidade situada a Este de Sião:

“Assim diz o SENHOR: Eis que um povo vem da terra do Norte, e uma grande nação se 
levanta dos confins da terra.” (Jeremias 6:22)

Assim o futuro ataque entrará através do Norte de Israel, embora as nações invasoras possam ser 
originárias de outros lugares.

A segunda pista surge dos nomes dos países. Obviamente os países se identificam pelos nomes que 
tinham nos dias  de Ezequiel  por volta  do ano 600 a.C.;  mas não é  difícil  encontrar  os  nomes 
modernos que são equivalentes. O líder da invasão é chamado Gogue, do qual é dito o seguinte:

“Gogue, da terra de Magogue, príncipe de Rôs, de Meseque e Tubal.” (Ezequiel 38:2)

Não há dúvida sobre a identidade da terra de Magogue em Ezequiel. Foi o território de um povo 
conhecido em tempos antigos como os Citas. Josefo, o historiador Judeu do primeiro século, diz:

“Magogue  fundou  aqueles  que  foram  chamados  Magoguitas,  ainda  que  os  Gregos  os 
chamassem Citas.” (Antiguidades dos Judeus, Livro I, Capítulo 6:1)

O povo Cita era composto de tribos inquietas que parece haverem vindo originalmente das estepes a 
norte do Mar Negro, as quais logo ocuparam a área que fica imediatamente a sul das montanhas do 
Cáucaso entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. É fascinante que nas crônicas Assírias que datam do 
tempo de Ezequiel, é mencionada que a terra de Magogue tinha um rei chamado Gogue. Ao falar da 
terra dos Citas um arqueólogo diz:

“Para os Hebreus desse período e da época posterior era conhecida como Magogue, e um 
dos principais descobrimentos que devemos à Assiriologia foi encontrar que “Gogue, rei de 
Magogue” de Ezequiel era originalmente uma personagem real e histórica, de fato não outro 
que o chefe dos Citas no tempo de Assurbanípal.” (Ragozin, Assíria, p. 383)

Assim, Ezequiel usou o verdadeiro Gogue da terra de Magogue de seu dia como um modelo para o 
Gogue dos últimos dias, o qual governaria sobre o mesmo território no futuro.

Gogue é também descrito como o príncipe governante de Meseque e Tubal. Estes nomes também 
aparecem  frequentemente  nas  inscrições  Assírias  como  Mushki  e  Tabali,  e  eram  tribos  cujos 
territórios estavam situados a Sul e Este do Mar Negro. Heródoto, o “Pai da História” do século V 
a.C., refere-se a eles como povos Moshkoi e Tiberanoi.

OS ALIADOS DOS INVASORES

Ezequiel descreve várias nações que estarão confederadas com Gogue:
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“Gômer e todas as suas tropas; a casa de Togarma, do lado do Norte, e todas as suas tropas, 
muitos povos contigo.” (Ezequiel 38:6)

Gômer era a tribo conhecida dos antigos como os Cimérios cuja localidade é bem conhecida. A 
Enciclopédia Britânica tem os seguintes comentários:

“Gômer,  o qual  na tabela  de nações  de Gênesis  10 é  o  maior  dos filhos de Jafé,  e  em 
Ezequiel 38:6 forma parte do exército de Gogue, representa o povo conhecido pelos Gregos 
como os Cimérios. O seu lar mais antigo que se conhece é o distrito a norte do Mar Negro.” 
(14.ª Edição, Art. Gômer)

“O primeiro nome histórico na Rússia meridional é o de Cimérios... em Assírio são Gimirrai 
e em Gênesis, Gômer.” (Art. Europa)

Existe um eco do nome antigo dos Cimérios na região moderna conhecida como Crimeia.

Togarma  em  Ezequiel  foi  a  área  atualmente  conhecida  como  Armênia  na  região  do  Cáucaso 
meridional. Acerca dos colonizadores desta região lemos:

“Formaram  uma  povoação  pequena  mas  guerreira  e  empreendedora.  É  a  esta  a  que  o 
capítulo 10 de Gênesis se refere na família Jafética como  Togarma, filho de Gômer, e ao 
qual os profetas Hebraicos repetidamente chamam de Bet-Togarma(a casa de Togarma)” 
(Ragozin, Assíria, p. 368).

Mas isto não esgota a lista dos aliados do invasor. A profecia diz também:

“Persas[Irã] e etíopes[Etiópia] e Pute [Líbia] com eles, todos com escudo e capacete.”

Estas nações são mais fáceis de identificar: Pérsia é o nome antigo do estado que atualmente se 
chama Irã, Etiópia era na antiguidade o território Africano que está a Sul do Egito, enquanto que 
Líbia é uma nação Árabe localizada na costa Norte do continente Africano, a Oeste do Egito.

O EXÉRCITO DO GOGUE MODERNO

Resumindo estas conclusões, as áreas que segundo Ezequiel seriam a origem dos atacantes de Israel 
nos últimos dias são como se segue:

Magogue Norte do Mar Negro e Cáucaso Meridional

Meseque, Tubal A região a Sudeste do Mar Negro

Gômer Rússia Meridional

Pérsia Irã

Etiópia Sul do Egito e Sudão

Pute Líbia

Pode se ver claramente  que ainda que o atacante  principal  contra  Israel  virá do Norte,  a força 
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invasora será apoiada por uma séria de nações que praticamente rodeiam a terra de Israel. Desde da 
parte Sul da antiga União Soviética, passando pelo Irã e chegando até à costa Norte de África, os 
exércitos de muitos países se unirão para destruir o jovem Estado de Israel.

Quem é o moderno Gogue e as nações que o ajudarão a atacar Israel? Na realidade, só Deus sabe, e 
não poderemos ter certezas até que a invasão se torne realidade. O poder e a influência das nações 
cresce e decai, às vezes de forma repentina. Visto que a invasão chega do Norte, e já que algumas 
das áreas mencionadas por Ezequiel faziam parte da União Soviética até bem pouco tempo, muitos 
estudantes da Bíblia concluíram que o ataque contra Israel seria dirigido pela Rússia. Eu próprio 
apresentei  este  ponto  de  vista  na  primeira  edição  deste  livro.  Mas  a  decomposição  da  União 
Soviética possivelmente nos obrigará a modificar esta perspetiva, e algumas pessoas acham que as 
profecias bíblicas são um reflexo da situação atual do Médio Oriente, na qual o principal fator que 
têm em comum as regiões acima mencionadas é o fato que são completamente Islâmicas ou contêm 
uma alta  percentagem de  habitantes  Islâmicos.  Praticamente  todos  os  observadores  da situação 
política do Médio Oriente estão conscientes do fato que a eliminação do Estado de Israel forma 
parte da política oficial  de várias organizações militares Islâmicas.  Esta é a influência que bem 
poderia unificar todas as nações que rodeiam Israel para que o ataquem, tal como diz a Bíblia. Mas 
a política internacional moderna é extraordinariamente volátil,  e esta situação poderia mudar da 
noite para o dia. Não importa quem seja o invasor, a realidade de uma futura invasão de Israel é um 
aspeto indiscutível do ensinamento da Bíblia.

Ezequiel descreve este ataque nos seguintes termos:

“No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre 
muitos povos sobre os montes de Israel... Então, subirás, virás como tempestade, far-te-ás 
como nuvem que cobre a terra, tu, e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo... a fim de 
tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se 
acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens 
e habita no meio da terra. 

Virás, pois, do teu lugar, dos lados do Norte... e subirás contra o meu povo de Israel, como 
nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias.” (Ezequiel 38:8-9, 11-12, 15-16)

CONSEQUÊCIAS DA INVASÃO

A invasão de Israel levará à agonizante morte final do Reino dos Homens. A paciência de Deus se 
esgotará e Ele intervirá abertamente nos assuntos humanos. Ezequiel descreve a impetuosidade da 
resposta de Deus a este a ataque contra seu povo e sua terra:

“Naquele dia, quando vier Gogue contra a terra de Israel, diz o SENHOR Deus, a minha 
indignação será mui grande. Pois, no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que, naquele 
dia, será fortemente sacudida a terra de Israel.” (Ezequiel 38:18-19)

Depois passa a descrever como através de força militar,  derramamento de sangue, enfermidade, 
chuva torrencial, enorme queda de granizo e fogo serão destruídos os exércitos de Gogue (Ezequiel 
38:21-22)

O  resultado  desta  derrota  esmagadora  por  meios  sobrenaturais  será  que  o  mundo  virá  ao 
reconhecimento de que há um Deus no céu:
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“Assim, eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos 
de muitas nações; e saberão que eu sou o SENHOR.” (Ezequiel 38:23)

JESUS REGRESSA DURANTE ESTA CRISE

Ainda que não possamos ter certeza absoluta da sequência exata dos acontecimentos, é óbvio que a 
destruição do invasor está relacionada com o regresso de Jesus à terra. O profeta Daniel também se 
refere a esta invasão de Israel  desde o Norte “no tempo do fim” (Daniel  11:40-45). Depois, ao 
descrever como o invasor “chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra,” Daniel continua a 
falar da chegada do Messias de Israel sob o nome simbólico de Miguel (nome que significa um que 
é como Deus), e da ressurreição dos mortos:

“Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e 
haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas, 
naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos 
dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha 
e horror eterno.” (Daniel 12:1-2)

A obra de Cristo para reformar o mundo e estabelecer o Reino de Deus será analisada de forma 
mais detalhada no capítulo seguinte do presente estudo. Aqui estamos particularmente interessados 
nos sinais de seu regresso.

RESUMO

Em outros capítulos vimos que o regresso de cristo à terra é o ponto central do propósito de Deus 
para estabelecer Seu Reino. Neste capítulo consideramos os sinais que indicam que seu regresso 
está muito próximo.

Sinal 1: A Sociedade

Primeiro vimos as condições da sociedade.  Paulo predisse que nos “últimos dias,” mesmo entre 
crentes professos haveria pouca restrição moral. A adesão à religião seria totalmente nominal, uma 
“aparência de piedade” sem poder para controlar a perversidade natural das pessoas, resultando na 
tolerância  de  um  modo  de  vida  pecaminoso.  O  prazer  e  a  satisfação  imoderada  dos  desejos 
constituiriam o deus real.

Jesus também falou da condição do mundo no seu regresso, ao predizer que retornaria a um mundo 
semelhante ao que mereceu a destruição pelo dilúvio. Ao examinar a descrição bíblica desses dias, 
vimos que o dilúvio veio porque a terra estava cheia de violência, e tinha mal em seus pensamentos 
e conduta – havia-se depravado. O comentário de Cristo foi: “Assim será no dia em que o Filho do 
Homem se manifestar.”

Depois examinamos o mundo dos nossos dias e vimos que o quadro pintado por Jesus e Paulo dos 
dias do retorno têm uma semelhança muito forte com a sociedade moderna, sugerindo que o tempo 
está atualmente maduro para o retorno de Cristo.
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Sinal 2: Israel

O nosso segundo sinal centrava a atenção em um aspeto totalmente diferente da profecia bíblica: as 
experiências nacionais do povo Judaico e o destino de Jerusalém, sua capital. Jesus disse que depois 
de sua captura pelos Romanos, a cidade seria governada por Gentios até que se completassem “os 
tempos  dos  gentios.”  Enquanto  isso  os  Judeus  estariam  espalhados  pelo  mundo,  deslocados  e 
nacionalmente inertes como os ossos secos que viu o profeta Ezequiel.  No entanto preservariam 
sempre  sua  identidade  distintiva,  e  no  final  regressariam à  terra  de  seus  pais  e  viveriam uma 
milagrosa  ressurreição  nacional.  Como consequência  deste  retorno  seria  liberada  Jerusalém do 
domínio Gentio e o reinado final de seu Messias, pelo qual seriam reconciliados com Deus.

Voltando-nos do que foi predito para o que realmente aconteceu, vemos que a história dos Judeus 
seguiu exatamente o curso que Deus traçou em Sua Palavra. Atualmente o Estado de Israel é uma 
testemunha viva da mão controladora de Deus nos assuntos do mundo, e uma indicação de que 
Jesus dentro em breve regressará.

Sinal 3: Israel será invadido

Para o nosso terceiro sinal voltamos aos profetas do Antigo Testamento, os quais predisseram que 
quando os Judeus estivessem de novo em sua antiga terra natal seriam invadidos desde o Norte por 
uma  confederação  de  várias  nações.  De  acordo  com  os  nomes  de  lugares  mencionados 
identificamos os atacantes como algumas das nações que rodeiam Israel, começando com os países 
da ex-União Soviética e passando pela Armênia, Irão e Sudão até às nações da África do Norte. Os 
profetas predisseram que o ataque falharia porque Deus interviria para defender Seu povo e Sua 
terra, e que Jesus retornaria nesse tempo.

No Médio  Oriente  encontramos  atualmente  a  situação  descrita  na  Bíblia.  Israel  regressou e  as 
nações que o circundam, chegaram a tal posição de domínio que podem invadir Israel com relativa 
facilidade.  A subida do poder e influência do mundo Islâmico e o regresso dos Judeus a Israel 
coincidem para proporcionar evidência convincente de que o retorno de Jesus está próximo.

O CONSELHO DE CRISTO PARA SEUS SEGUIDORES

Não há dúvida que nestes primeiros anos do século XXI estamos muito próximos do acontecimento 
que abalará o mundo: o regresso de Cristo. Todos os sinais bíblicos de sua vinda coincidem na 
presente situação mundial. O estado moral do mundo, o regresso dos Judeus e a situação das nações 
que rodeiam Israel se combinam para assinalar a nossa geração como  a que verá Jesus quando 
aparecer  de  repente.  Ainda  que  a  época  geral  de  sua vinda  possa  ser  deduzida  deste  modo,  o 
momento preciso tomará a todos de surpresa.  Um dos grandes temas do Novo Testamento é o 
conselho para os Cristãos para se prepararem para a reunião com o seu Senhor e vigiar pelo seu 
regresso, de modo que quando quer que venha, estejam preparados para lhe dar uma alegre boas- 
vindas.

Você está esperando Jesus? Você está  preparado para o receber? Para todos vem o conselho e 
advertência que pronunciou o Mestre ao concluir a profecia do Monte das Oliveiras na qual disse 
muitas coisas sobre seu regresso:

“Estai de sobreaviso, vigiai  e orai; porque não sabeis quando será o tempo. É como um 
homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada 
um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando 
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virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã; para 
que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. 

O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai!” (Marcos 13:33-37)
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