TRAJETÓRIA PESSOAL SOBRE O TEMA “PROFECIAS BÍBLICAS”
Bem, primeiramente, gostaria de convidá-los a conhecer um pouco sobre minha trajetória nesta área do conhecimento
bíblico tão fascinante à qual chamamos de "Escatologia".
Por definição, a palavra "escatologia" tem o seguinte significado:
Sufixo
-logia, feminino
1 - um campo de estudo; ou um estudo de um assunto em particular; área de conhecimento
2 - algo dito ou a maneira de dizer
Exemplos: Cosmologia = estudo do Cosmos
Climatologia = estudo do Clima
Escatologia (do grego antigo εσχατος (eschatos) , "último", mais o sufixo -logia)
 É uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero
humano, comumente denominado como fim do mundo. Em muitas religiões, o fim do mundo é um evento
futuro profetizado no texto sagrado ou no folclore.
EM TEOLOGIA:
Doutrina que trata do destino final do homem e do mundo; pode apresentar-se em discurso profético ou em contexto
apocalíptico.
Fonte: Wikcionário, o dicionário livre

Minha Trajetória
Há muitos anos atrás, aproximadamente desde 2001, comecei a me interessar profunda e continuamente por este tema
e pelos textos proféticos encontrados na Bíblia. Comecei então a estudar por conta própria os dois principais livros
proféticos dos últimos dias: O Livro de Daniel no Antigo Testamento (AT), e o Livro de Apocalipse no Novo Testamento
(NT).
Quanto mais eu lia e relia estes livros à luz de outros livros da Bíblia e à luz de textos históricos, mais e mais eu me
interessava e queria entender o significado das profecias.
Eu orava e pedia a Deus que me desse entendimento, uma vez que este tema não era abordado nos cultos aos
domingos, nem havia internet no tempo em que comecei a me interessar por este assunto. Com o passar dos anos,
Deus foi me dando entendimento e, pouco a pouco, comecei a compreender os textos bíblicos que estudava. Num
segundo momento, passei a escrever textos com base nestes estudos bíblicos, naquilo que ia compreendendo através
da revelação do Espírito Santo ao estudar a Palavra de Deus. O Espírito Santo é um excelente professor, o melhor de
todos!
O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 16 a 17, escreve:
16. não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações;
17. para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação
no conhecimento dele
E em João 16:12-13, o próprio Senhor Jesus nos diz:
12. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.
13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade; porque ele não
falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá; e vos anunciará as coisas vindouras.

Certo dia há mais ou menos uns 15-16 anos atrás, uma amiga do grupo de discipulado do qual fazia parte (grupo de
estudo bíblico da Igreja Batista que freqüentava), sabendo do meu interesse e entusiasmo sobre este tema, me
emprestou oito fitas K7 (ainda era o tempo das fitas K7) que continham um estudo completo sobre o Livro de Daniel.
Depois de ter ouvido os dois lados de todas as oito fitas K7 meu entusiasmo só aumentou, pois muitas das coisas que
ouvi vinham ao encontro do que estava estudando, daquilo que o Espírito Santo havia me revelado. Então passei a
transcrever cada uma das palestras de todas as fitas, e voltei a estudar tudo novamente à luz da Palavra de Deus.
Sem perceber, estava tendo a mesma atitude descrita na Bíblia (em Atos 17) a respeito dos bereanos, no texto onde diz:
11. Os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com todo entusiasmo,
examinando diariamente nas escrituras se estas coisas eram assim.
12. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas, e não poucos homens.

A partir daí, comecei a ler alguns outros livros e, entre eles, o primeiro que li foi o do Pastor Alcides Jucksch: "Em Breve
Deve Acontecer".
Este livro, que tenho comigo até hoje, no qual não consta a data de publicação, pois se tratava de uma produção
independente, tem em sua página inicial uma dedicatória de minha mãe em que ela registrou a seguinte data:
05/08/2001. Ou seja, li este livro pela primeira vez há 17 anos, e depois o reli algumas vezes, entre outros, mas sempre
confrontando tudo o que eu lia com a Bíblia para verificar a acuidade e a concordância das interpretações dadas com os
textos bíblicos.
Pouco a pouco, fui me aprofundando nos textos bíblicos referentes às profecias e o meu interesse e fascinação só
aumentavam cada vez mais. Acredito que Deus colocou este entusiasmo em meu coração.
Com o advento da internet, passei também a ouvir pastores e irmãos de diversas denominações em preleções, palestras
e cultos sobre escatologia, publicados em vários canais do YouTube, tanto na língua portuguesa como também em
outros idiomas.
Com o tempo, percebi que a Verdade não estava nas pessoas, nem nas diferentes doutrinas teológicas, nem nas
denominações religiosas cristãs, nem em nada que se possa rotular de alguma coisa. Muitos sabem alguma coisa, ou
muitas coisas, estão certos em alguns assuntos, ou em determinados momentos, por vezes, em muitos momentos.
Porém, todos erram em certas coisas e assuntos, e em determinados momentos. Mas a VERDADE está única e
exclusivamente em Deus e na Palavra de Deus. E Deus tem permitido que assim fosse para que não criássemos ídolos, e
tampouco para que ninguém se vangloriasse como sendo o detentor da verdade.
Mas para que cada um de nós buscasse a verdade na Bíblia, em um relacionamento íntimo, profundo, pessoal e
intransferível com o seu autor: o SENHOR, nosso Deus, e para que o nosso foco permanecesse em Cristo Jesus, o autor e
consumador da nossa fé, e não em pessoas ou doutrinas, e para que aprendêssemos e crescêssemos em conhecimento e
verdade na comunhão uns com os outros, na comunhão entre irmãos.
Evitando-se assim o que aconteceu no passado, e continua acontecendo em nossos dias, quando em 1Co:3 Paulo diz:
4. Porque enquanto um diz: Eu sou de Paulo; e outro: Eu sou de Apolo; não sois carnais?
5. Quem, então, é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada
homem?
6. Eu tenho plantado, Apolo regado; mas Deus dá o crescimento.
7. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento.
8. Ora, o que planta e o que rega são um; e cada homem receberá a sua própria recompensa, de acordo com o
seu próprio trabalho.
9. Porque nós somos colaboradores de Deus; Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus.

10. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação, e outro edifica
sobre ele; mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele.
11. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
12. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno,
restolho,
13. a obra de cada homem se manifestará; pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo; e o
fogo provará o tipo da obra de cada homem.
14. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa.
15. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda; mas ainda assim, ele será salvo, como pelo
fogo.
16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?

E em 1 Tessalonicensses 5, nos versos 20 e 21 está escrito:
Não desprezeis as profecias. Examinai todas as coisas. Retende o que é bom.

Este é um bom conselho, examine todas as coisas à luz da Palavra de Deus e do Espírito Santo e retenha o que é bom.
Quanto ao livro do Pastor Alcides Jucksch -"Em Breve Deve Acontecer" - pode-se dizer que, ao seu tempo, este teve o
seu valor, porém, sua abordagem ainda era bastante subjetiva, quase poética. Mas com o passar dos anos, Deus tem
nos permitido entender as profecias de forma clara e objetiva, percebe-se que avançamos muito mais no entendimento
pelo dom do discernimento espiritual que o SENHOR nos tem concedido. Deus tem nos dado mais e mais entendimento
sobre as profecias dos últimos dias, o que demonstra que “os selos estão se rompendo”.
“Quais selos”, você deve se perguntar. Para compreender melhor, vou citar um trecho do Livro de Daniel que diz:
8. E eu ouvi, porém não entendi; então eu disse: Ó meu Senhor, qual será o fim destas coisas?
9. E ele disse: Segue teu caminho Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. (Dn12:8,9)

Ora, ao dizer que as profecias destinadas para o tempo do fim estavam lacradas ou seladas, significa que elas estavam
fora do alcance do entendimento humano.
Mas na medida em que este tempo se aproxima, Deus vai rompendo os selos nos permitindo compreender todas as
profecias destinadas à geração do tempo do fim.
O profeta Daniel não compreendeu grande parte das profecias que havia recebido e escrito e, muitas vezes, ficava
atribulado e perturbado com os sonhos e visões proféticas que Deus lhe havia confiado.
Veja, por exemplo, nos capítulos 7 e 8, em que ele registra grandes revelações proféticas, o que ele diz no final:
Eis aqui o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam e o meu semblante
alterou- se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. (Dn7:28)
E eu, Daniel, desmaiei, e estive enfermo alguns dias; depois levantei-me e fiz os negócios do rei; e fiquei atônito
acerca da visão, porém ninguém a entendeu. (Dn 8:27)

E, no final do último capítulo deste livro, quando Daniel pergunta qual o significado de todas aquelas coisas, ele ouve a
seguinte resposta:

Segue teu caminho Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. (Dn 12:9)
O que significa dizer que as palavras estavam seladas e lacradas até o tempo do fim?
Conforme vimos, significa que estavam para além da compreensão humana, que ninguém seria capaz de compreendêlas até que chegasse o tempo apropriado, o tempo do fim.
Este é o significado quando ele diz que "as palavras estão seladas e lacradas", não se trata de um selo ou um lacre
literal, mas que o lacre estava no entendimento dos homens até que chegasse o tempo certo de abrir o lacre e revelar o
entendimento sobre as profecias.
Nos dias de hoje, em 2018, grande parte das profecias bíblicas tem sido revelada. O que isto significa?
Significa que Deus está rompendo o lacre, esta abrindo o selo, está nos dando entendimento e, por conseguinte,
significa dizer que estamos vivendo o tempo do fim. É para nós, para esta geração, que estas profecias foram escritas, e
fazemos bem em atentar para elas.

Na seqüência do último texto citado acima, em Daniel 12.10 lemos:
Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados; mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos
ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. (Almeida Corrigida Fiel)

E, logo no primeiro capítulo de Apocalipse, o capítulo de introdução, lemos no verso 3:
Abençoado é aquele que lê, e aquele que ouve as palavras desta profecia, e guarda estas coisas que nela estão
escritas, porque o tempo está próximo. (Ap.1:3 King James)
Será que o tempo estava próximo por ocasião em que o profeta João escreveu o livro de Apocalipse?
O que você me diz? Passaram-se dois mil anos desde então.
Então, o que será que este texto acima quer dizer?
Quer dizer que quando o povo de Deus começasse a compreender as profecias dos últimos dias, ou seja, quando o lacre,
o selo do entendimento fosse rompido, quando começássemos a ler e a entender estes livros proféticos, então o tempo
para o qual estas profecias foram escritas teria chegado.

Portanto, fazemos bem em ler e estudar as profecias, pois as profecias do tempo do fim foram escritas para aqueles que
fazem parte deste tempo, do tempo em que elas fossem reveladas e compreendidas, ou seja, para nós, hoje!

Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela
estão escritas; porque o tempo está próximo. (Ap 1:3 Almeida Corrigida Fiel)

Lembrem-se sempre de orar antes e pedir por discernimento espiritual, por que as coisas espirituais se discernem
espiritualmente, conforme está escrito em 1 Coríntios 2:12-14:
12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos
conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus.
13. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as
ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras; nem pode
conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente.

É importante estar sempre confrontando tudo o que lemos e ouvimos com a Bíblia para ver se está de acordo com a
Palavra de Deus.
Sejamos como os Bereanos:
Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto, receberam a mensagem com vívido interesse, e
dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Atos 17:11
King James Atualizada

A Palavra de Deus é a Verdade:
“Santifica-os pela tua verdade; tua palavra é a verdade.” João 17:17
Deus os abençoe!
17/12/2018

--------------------------------------------------------------------SOBRE OS TEXTOS DE ESTUDO NESTE SITE

Os Estudos Dirigidos dos Livros de Daniel e Apocalipse estão profundamente embasados nas Escrituras, contém
referências e citações bíblicas devidamente contextualizadas, e possuem uma abordagem bem didática. Você se
surpreenderá com todas as coisas que irá descobrir e aprender ao longo desta jornada de estudos pela Bíblia. 
O Livro de Daniel no AT é o livro de Apocalipse do NT. Tudo que você aprender em Daniel será decisivo para
compreender o Livro de Apocalipse, e vice-versa. O nosso Deus e Pai é também um excelente Professor!

Estes dois livros estão intrinsecamente interligados e se complementam mutuamente de forma extraordinária, embora
seus autores, Daniel e João, tivessem vivido praticamente 600 anos distantes um do outro e, enquanto ambos narram
com riqueza de detalhes todos os eventos do tempo do fim, na sua maior parte nem mesmo eles compreendiam o que
estavam descrevendo, e isto é totalmente incrível!
Quando começamos a entender e receber revelação sobre as profecias destes livros, ao verificarmos com que exatidão
e coerência foram narrados os mesmos eventos proféticos, muito embora aqueles que os escreveram não pudessem
compreender o que escreviam, a autoria do próprio Deus se torna conclusiva e incontestável.

Espero que ao longo destes estudos você tenha um tempo prazeroso na presença do nosso Deus, aprendendo com o
auxílio do melhor professor do mundo: o Espírito Santo.
O Conhecimento no Espírito fortalece a fé e o nosso relacionamento e temor no SENHOR, traz discernimento e
sabedoria nos preparando para todas as situações da vida, além de estar nos preparando para os acontecimentos dos
últimos dias.

Em Oséias 4:6 lemos:
“O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento”

SOBRE A AUTORIA DESTE SITE
Embora o site se apresente como sendo de autoria de Christian Vassal, trata-se, na verdade, apenas de um pseudônimo
para que os conteúdos ora publicados sejam estudados à luz das Escrituras, e não necessariamente relacionados a
pessoas, ou a quaisquer das diferentes correntes escatológicas, linhas teológicas ou denominações cristãs.
A linha doutrinária que se pretende seguir e na qual estes estudos estão embasados é a bíblica. Aquela a qual o apóstolo
Paulo chama de a sã doutrina.
Em Tito 2:1 o apóstolo Paulo escreve:
Tu, porém, fala as coisas que convém à sã doutrina.

E em Tito 1:9 lemos:
retendo firme a fiel palavra, que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar
como de convencer os contradizentes.
E em 2 João capítulo 1 a Palavra de Deus nos exorta veementemente a permanecermos na doutrina de Cristo, e até
mesmo a nos afastarmos daqueles que, se dizendo cristãos, transgridem e excedem a sã doutrina ensinada na Bíblia.
Confira:
9. Todo aquele que transgride, e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que permanece
na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho.
10. Se alguém vier ter convosco, e não trouxer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tampouco o
saudeis.
11. Porque quem o saúda toma parte em seus feitos malignos.
No verso 10 acima lemos “esta doutrina”:
A doutrina ensinada na Bíblia, a sã doutrina de Cristo, a doutrina bíblica.

A doutrina de Deus está expressa em toda a Bíblia. Chamamos a Bíblia de “a Palavra de Deus” e, assim, estamos
dizendo que ela é a Verdade e que tudo o que nela está escrito e registrado é de autoria de Deus.
Toda Escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
2 Timóteo 3:16-17
Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:20-21

Portanto, é à luz da Palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo que cada um deverá analisar e buscar a
veracidade e autenticidade acerca dos conteúdos desenvolvidos nos estudos dirigidos publicados neste site.
Quanto ao pseudônimo Christian Vassal utilizado para a sua autoria, sua tradução e significado são bem simples:
A tradução da palavra em inglês “vassal” é “vassalo” a qual, por definição, entre outras, significa:
(substantivo masculino)
1. (...)
2. aquele que é súdito de um soberano.
Significando, portanto, Vassalo Cristão, ou Vassalo de Cristo, e tem por objetivo representar aquele que é servo de
Cristo e busca servi-lo com fidelidade e temor a Deus. E, enquanto ser humano que é, encerra com o seguinte versículo:
“A minha carne e o meu coração falham; mas Deus é a força do meu coração, e a minha porção para sempre.”Sl 73:26

DISCERNINDO DOUTRINAS:
João 7:14-15
14. Ora, no meio da festa, subiu Jesus ao templo, e ensinava.
15. E os judeus se maravilhavam, dizendo: Como conhece este homem letras, não as tendo aprendido?
16. Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou.
17. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo de
mim mesmo.
18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória; mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é
verdadeiro, e não há nele injustiça.

Na sua carta aos Gálatas o apóstolo Paulo escreve:
6. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro
evangelho,
7. o qual não é um outro; entretanto, há alguns que vos perturbam, e querem perverter o Evangelho de Cristo.
8. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos
pregamos, que seja ele anátema.
9. Como já vo-lo dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho
além do que recebestes, que ele seja anátema*. (*maldito, amaldiçoado, execrado, reprovado, excomungado)
10. Pois, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de
agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo.
11. Mas asseguro-vos, irmãos, que o Evangelho que foi pregado por mim, não é segundo o homem.
12. Porque eu nem o recebi de homem, nem mo ensinaram, porém mediante a revelação de Jesus Cristo.
Gálatas 1:6 a 12

Que Deus na sua graça e misericórdia nos conceda entendimento da sua Palavra e sabedoria pelo Espírito Santo para
discernirmos todas as coisas: aquelas que provém de Deus daquelas que provém de homens ou do Maligno.

Instrução do apóstolo Paulo a Timóteo sobre como ensinar:

23. E evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas.
24. E ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente;
25. instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a
verdade,
26. e voltem a si, livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade.
2 Timóteo 2:23 a 26

