Não sabemos o dia nem a hora, como o próprio Senhor Jesus nos diz mais adiante em Mateus 24 verso 36, mas Ele nos
deixou uma seqüência bem clara e bem definida de eventos que precedem à sua vinda em:
Mateus 24:3-31; Lucas 21:7-31; Marcos 13:4-30; Apocalipse capítulo 6.
PARTE V – “A Estação” do Tempo do Fim

(Apocalipse 6 x Mateus 24)

Vamos conferir ainda o que Jesus nos diz após relatar todos estes eventos que estudamos até aqui em Mateus 24:3 a 31.
Em Mateus 24: 32 a 36 lemos:
32

Agora, aprendei uma parábola da figueira: Quando seu ramo estiver ainda tenro, e brotarem folhas, sabeis que o
verão está próximo.

33

Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas.

O que Jesus está dizendo com esta comparação no verso 32?
Exatamente o que está escrito no verso 33, ou seja, Jesus está dizendo que, ao olhar para a figueira, quando os ramos se
renovam e as folhas começam a brotar as pessoas sabem que o verão está próximo. O sinal de que o verão está próximo
pode ser visto nos ramos da figueira.
E como isto se aplica para nós, neste capítulo de Mateus 24? O que Jesus diz logo a seguir?
33

Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas.

Quais coisas? Do que Jesus está falando?
Ora, quando virmos todas estas coisas relatadas por Jesus do verso 4 até o verso 30, então saberemos que ele está às
portas. TODOS os eventos narrados em Mateus 24 até o verso 30 (e Apocalipse 6) são essas coisas que antecedem e
anunciam a sua chegada.
O AGRICULTOR, quando vê os brotos florescerem na figueira, sabe que o VERÃO está próximo, NÓS saberemos que JESUS
está próximo quando virmos todas estas coisas relatadas por ele até aqui. É o que Jesus está dizendo no verso 33.
Jesus não está dizendo: quando vocês virem ISRAEL prosperar então ele estará às portas. Não. Jesus disse que QUANDO
VIRMOS TODAS ESTAS COISAS QUE ELE NARROU então ele estará às portas, comparando ‘o brotar da figueira com a
chegada do verão’. (Jesus não está comparando Israel com a figueira, não é esta a intenção nesta comparação)
Então, são os eventos descritos por Jesus que devemos estar atentos e esperar, são essas coisas que antecederão a sua
vinda – da mesma maneira como se reconhece a chegada do verão olhando para os ramos da figueira – devemos estar
atentos para estes eventos.
Os brotos da figueira  indicam que o VERÃO está próximo (Mt.24:32)
Todas essas coisas  indicam que JESUS está próximo (Mt.24:33)
Evidentemente que Israel e Jerusalém precisam estar lá – exatamente onde se encontram agora – para que todos esses
eventos narrados possam acontecer, não somente isto, mas de acordo com Mateus 24:15 é preciso ainda que o templo
seja reconstruído. Isto fica subentendido na profecia de Jesus, como também nas profecias em Daniel.
Continuando nosso estudo em Mateus 24, depois destes eventos e sinais relatados por Jesus, ele nos assegura:
34

Na verdade eu vos digo: Esta geração não passará, até que todas essas coisas se realizem.

35

O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão.

Esta declaração de Jesus é super importante. Jesus está dizendo aqui que TODOS ESSES EVENTOS (todas essas coisas) que
ele narrou do verso 4 até o verso 30 deverão acontecer numa mesma geração (v.34). Ou seja, a guerra em todo o
mundo, a fome, a mortandade sem precedentes em escala mundial, a abominação da desolação no templo, a

perseguição mundial aos cristãos (a grande tribulação), o evento do escurecimento do sol, da lua e das estrelas caindo, e
a sua vinda nas nuvens, tudo isto acontecerá numa mesma geração.
Portanto, esses eventos não acontecerão no decurso de várias gerações, não é isto que Jesus está nos dizendo. Já tivemos
muitas guerras no passado, tivemos a 1ª guerra mundial (1914 -1918) e a 2ª guerra mundial (1939 – 1945), mas estas não
fazem parte da geração de todas essas coisas que anunciam a vinda de Jesus, pois já ficaram no passado. Lembram do
que os discípulos perguntaram bem no início do capítulo 24? “Dize-nos, quando serão essas coisas, e qual será o sinal da
tua vinda, e do fim do mundo?” Mt.24:3
Foi então que Jesus passou a narrar todas as coisas que antecedem e anunciam a sua chegada. No verso 33 ele diz, então:
Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas.
E nos verso seguinte, verso 34 ele diz:
Na verdade eu vos digo: Esta geração não passará, até que todas essas coisas se realizem. (King James)
De qual geração Jesus está falando? Da geração em que ele esteve como homem na terra? Claro que não. Ele está falando
da geração em que todas essas coisas ACONTECERÃO. Ele está falando da geração do fim. Não foi isto que os discípulos
perguntaram? “quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda, e do fim do mundo?”
Portanto, muito cuidado com versões “modernas” da Bíblia. Muito cuidado com as tais versões “na linguagem de hoje”,
pois são paráfrases baseadas no entendimento humano, e não no entendimento espiritual. O texto literal/original foi
escrito por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Refletem o “textus receptus”: o texto original passado de geração em
geração e preservado pelo seu autor, DEUS. E as traduções literais, nos vários idiomas, refletem o texto original. Quando
se começa a fazer traduções parafraseadas, aquelas que refletem o entendimento do tradutor, então temos sérios
problemas.
A título de exemplo, confira o que a NTLH (Nova Tradução da Linguagem de Hoje) fez com o versículo anteriormente
citado, em Mateus 24, verso 34:
Eu afirmo a vocês que isto é verdade: essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão
vivos. Mt. 24:34 - Confira aqui na versão NTLH on line: https://bo.net.br/pt/ntlh/mateus/24/
Eu pergunto a vocês, quando Jesus disse estas palavras, na geração em que ele vivia, aconteceram todas essas coisas que
ele narrou dos versos 3 ao 33? Claro que não. As pessoas da geração em que Jesus narrou todas essas coisas, por acaso,
ainda estão vivas hoje, aqui na terra? Claro que não. Vejam o equívoco terrível que aconteceu aqui nesta tradução da
NTLH.
Eu afirmo a vocês que isto é verdade: essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora
estão vivos. (Mt.24:34 – NTLH)
E isto é apenas um exemplo. Estas traduções parafraseadas, mais “modernas,” apresentam problemas sérios tanto em
relação às profecias, quanto também em relação à sã doutrina de Cristo (Tito 1:9; 2:1) ensinada no textus receptus,
inspirada pelo Espírito Santo e preservada pelo autor, Deus.
6. As palavras do SENHOR são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro purificada sete
vezes.
7. Tu as guardarás, ó SENHOR; desta geração tu as preservarás para sempre. (Salmos 12:6,7; confira também
2Timóteo 3:16)
Continuando nosso estudo em Mateus 24, observe agora algo muito interessante que Jesus dirá em seguida, no verso 36:
36

Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai.

Muitos pregadores usam este versículo isoladamente para sustentar a doutrina do arrebatamento iminente, de que o
arrebatamento poderia acontecer a qualquer instante, a qualquer momento nos dias atuais (2020).

Jesus está dizendo que o dia e a hora ninguém sabe. Mas, antes, ao longo de todo este capítulo, ele nos relata uma série
de eventos e sinais que antecedem e anunciam a sua vinda. Devemos estar atentos a estes eventos, quando todos estes
sinais e eventos começarem a acontecer (numa mesma geração), então saberemos que ele está próximo, às portas, vindo
para nos buscar. Jesus diz que ninguém sabe o dia e a hora, mas nos mostra a “estação”. A estação é a geração ou o
tempo em que todas estas coisas começarem a acontecer, e as quais devemos estar atentos.
Vamos ver agora um texto em 1 Tessalonicenses 5, sobre “a estação” e sobre “o dia e a hora” da vinda de Jesus.
No final do capítulo imediatamente anterior, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 15 a 18, o apóstolo Paulo está
falando sobre o arrebatamento. Em continuidade, logo no início do capítulo 5 ele diz:
1. Mas, acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva;
Jesus já havia explicado acerca dos tempos e das estações em que se dará a sua vinda e o arrebatamento em Mateus 24,
Marcos 13, Lucas 21 e em muitos outros textos. Por esta razão Paulo diz: “não necessitais de que eu vos escreva;” Agora,
vamos ler o que ele diz em seguida:
2. porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite.
Alguns pastores usam este texto e dizem: “Estão vendo? Jesus virá de surpresa, a qualquer momento, a qualquer dia e
qualquer hora, como o ladrão à noite.” Vamos ver o que Paulo diz na continuação deste texto:
4. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão;
5. porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas.
6. Portanto, não durmamos, como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite.
8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e por capacete a
esperança da salvação.
9. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo,
Perceberam? No verso 2 Paulo diz que o Dia do Senhor virá como um ladrão a noite, mas no verso 3 ele diz que não virá
como um ladrão para nós, os que estamos vigiando e atentos aos tempos e estações. Nós, os que buscamos a face do
SENHOR continuamente em oração, os que lemos as Escrituras e observamos a realidade à luz das profecias não seremos
pegos de surpresa, por que estamos na luz. É o que lemos no Salmo 119:5 “Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e
luz para o meu caminho.”
Observem que neste texto em 1 Tessalonicenses 5 o apóstolo Paulo usa os pronomes “eles” (os não salvos) e “nós” (os
que cremos). Eles serão pegos de surpresa como o ladrão a noite, nós não seremos pegos de surpresa, pois estaremos
vigiando: lendo as Escrituras, atentos à realidade a nossa volta e orando. Vamos recapitular este texto em 1
Tessalonicenses 5 e acrescentar o verso 3, que havíamos pulado:
1. Mas, acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva;
2. porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite.
3. Porque quando disserem: Paz e segurança, então, repentina destruição virá sobre eles, como as dores de
parto à mulher grávida; e não escaparão.
4. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão;
Preste bem atenção agora, o verso 3 diz: quando disserem “Paz e segurança”. Paz e segurança para eles, não para nós
que estaremos sendo perseguidos. Em nenhum momento lemos em Apocalipse 6 ou em Mateus 24 que haveria paz e
segurança para nós, os cristãos. Quando o anticristo chegar ao auge do poder, a partir do evento da “abominação da
desolação”, ele falará de ‘paz e segurança’ para eles, os que quiserem segui-lo e abraçar o seu governo totalitário. Mas
nós, os que nos negarmos abandonar a nossa fé e o nosso testemunho não teremos paz nem segurança, ao invés disso,
seremos caçados, oprimidos, presos e muitos serão mortos por causa da Palavra de Deus e do testemunho em Jesus
Cristo. Não só isso, mas o texto diz, logo após referir-se a “paz e segurança”, que repentina destruição virá sobre eles.

Perceberam? Depois de paz e segurança, então, repentina destruição virá sobre eles, não sobre nós. Do que Paulo está
falando neste texto? Sobre o Dia do Senhor. Nós seremos arrebatados, eles ficarão aqui para sofrerem o juízo e a ira de
Deus. Por esta razão, na continuidade deste texto Paulo diz no verso 9:
Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo
Nós não estamos designados para a ira, mas eles estão designados para a ira por que não creram, preferiram confiar na
falsa promessa de paz e segurança do governo do anticristo.
Vamos conferir a seqüência dos eventos citados por Paulo nesta passagem:
- o Dia do Senhor virá como o ladrão para eles (não para nós). Neste contexto, Paulo diz em seguida:
- Dirão “paz e segurança” (mas não é para nós)
- repentina destruição virá sobre eles (não sobre nós)
- eles receberão sobre si a ira de Deus (nós não estamos designados para a ira de Deus). 1 Tessalonicenses 5:9
Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo
Vamos conferir alguns versos na passagem paralela a Mateus 24, em Lucas 21:

PARTE VI – Cuidado!!
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