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Comentário lição 02

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

SINAIS DA VOLTA DE JESUS CRISTO

Os tempos presentes nos convidam a olhar atentamente para um grande evento que breve há
de acontecer. Sinais estão acontecendo como alerta de preparação para o mundo. Contudo,
em relação ao tema sinais, precisamos atentar para algumas coisas:

1º - Os sinais devem ser entendidos em dupla dimensão: eles alertam a Igreja e a sociedade
caída que Cristo está às portas. Para a igreja no sentido de permanecerem vigilantes e
constantes, preparando-se para o encontro com o Noivo. Para o mundo como convite ao
arrependimento, mostrando que as profecias sobre o �m são �éis e verdadeiras.

2º - Quando perguntado sobre “que sinal haverá da tua vinda e do �m do mundo?” (Mt 24.3),
Jesus respondeu com uma lista de sinais que ele descreveu como o princípio das dores (Mt
24.8). “A palavra ‘dores’, está signi�cando ‘dores de parto’, ou seja, as contrações iniciais do
parto. Em aspectos gerais, Cristo estava ensinando que todos os sinais não seriam o �nal
consumado, mas o aviso de que ele está prestes a acontecer” .1

3º - Os sinais não �ndarão após o arrebatamento da Igreja. Pelo contrário, apesar de sua
intensidade aumentar conforme se aproxima o rapto da Igreja, eles prosseguirão no período
da Grande Tribulação, de modo a se tornarem insuportáveis.

Podemos dimensionar os sinais em duas áreas especí�cas: sinais na natureza e sinais na
sociedade. “Em seu sermão profético, Jesus a�rmou que haveriam ‘muitos terremotos’,
‘grandes sinais do céu’ e ‘coisas espantosas’ (Mt 24.7; Lc 21.11)” . Isso é perceptível no
mundo.
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À medida que a última hora se aproxima, os sinais na natureza estão �cando cada vez mais
frequentes. O que dantes eram apenas fatos isolados, têm acontecido em diversos locais no
mundo todo . Se compararmos estatisticamente o número de terremotos ocorridos, veremos
que do nascimento de Jesus até o ano de 1900, aconteceram menos terremotos do que entre
1901 e 1908 . Quem estuda um pouco de geologia sabe que existem áreas de maior incidência
sísmica. Contudo, nota-se que os abalos têm acontecido até mesmo em lugares distantes das
regiões onde ocorrem os deslocamentos das placas tectônicas. Até no Brasil vem ocorrendo
pequenos sismos, o que, há algum tempo, estava fora de cogitação .
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Um Adendo

No terceiro subtópico do primeiro tópico, o autor da lição inicia com a seguinte frase: “O
período que antecedente à volta de Jesus, será marcado por grandes tensões nunca vistas antes.
Sabem por quê? A Bíblia tem a resposta:”; e posteriormente associa a assertiva ao texto de
Apocalipse 12.12.

Contudo, como pré-tribulacionistas que somos, precisamos realizar as seguintes
considerações:

1º - Quando ele fala sobre o aumento de tensões antecederem à volta de Jesus a tratativa está
correta. Se analisarmos o advento do Messias, em sua encarnação, a Bíblia diz que Ele nasceu
na Plenitude dos Tempos (Gl 4.4), ou seja, quando existia um grande vácuo político, cultural
e espiritual em seu contexto histórico. Quando olhamos para os nossos tempos, veremos que
cada vez mais o desequilíbrio político, cultural e espiritual irá aumentar, e isso causará uma
grande tensão em todo o mundo, o que preparará o caminho para a Plenitude dos Gentios
(Rm 11.25), a ser completada no período da Grande Tribulação.
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2º - Porém, quando o autor associa o período de tensão atual com o texto profético de
Apocalipse 12.12 precisamos entender que não se encaixa bem a referência. Apocalipse 12
fala sobre uma parte do período tribulacional onde Israel será perseguida pelo anticristo. A
mulher representa Israel, simbolicamente falando. Assim, o período em que vivemos não
possui uma associação com esse texto, porém, a a�rmação que antecede a referência está
totalmente correta e precisa ser explicada para os seus alunos. Uma sugestão de referência
seria: Mt 24.9-13; 2 Tm 3.1-9; e Lc 21.12-19.

MAIS SINAIS DA VOLTA DE JESUS

Prosseguindo para a segunda área que tratam os sinais da volta de Jesus, precisamos tratar
acerca dos sinais na sociedade. “A maior quantidade dos sinais dos tempos está relacionada à
sociedade. Eles apenas re�etem, e re�etirão, a condição que chegará à humanidade no período
que antecederá o arrebatamento da Igreja e a volta de Cristo nas nuvens, por ocasião do �nal
da Grande Tribulação” . Essa área de sinais está compreendida em três dimensões especí�cas:
social, moral e religiosa.

1

1º - Na dimensão social entendemos a situação do ambiente em que vivemos. Apesar da
atuação da Igreja no aspecto evangelístico, a humanidade caminha a passos largos para distante
do Salvador, buscando o prazer imediato e a satisfação de seu ego com fama, dinheiro,
prazeres e coisas ilícitas. O homem continuará procurando servir mais a criatura do que o
Criador (Rm 1.25). A Bíblia associa essas coisas aos dias de Noé (Mt 24.37-39). Essa situação
deplorável da humanidade continuará avançando em direção ao mal, por estarem cegos em
seu caminhar. Infelizmente o seu destino não será de alegria e prazer como imaginam.

2º - Na dimensão moral entendemos que a imoralidade invadiu o coração da humanidade. O
imoral passou a ser moral. O desprezível passou a ser agradável. Estamos vivendo nos tempos
de Ló (Lc 17.28-30). O homossexualismo avança em direção às famílias. Os adultérios e as
depravações sexuais maculando os leitos. A corrupção invadindo os desejos mais profundos
do coração humano. Infelizmente é apenas a ponta de um grande iceberg de imoralidades que
continua a crescer.
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3º - Na dimensão religiosa olhamos para dentro das igrejas. Apostasia (1 Tm 4.1),
escarnecedores (Jd 18,19), falta de fé (Lc 18.8), perseguições (Mt 24.9), pastores revelados
como ladrões e salteadores (Jo 10.1); atestam que a Igreja está fechando os olhos para a
verdade. Hoje em dia o apadrinhamento está acabando com a vida de muitos. Pessoas que
con�am em outras com status, mas não entregam as suas vontades a Deus. Outros que se
afastam dos caminhos do Senhor por causa da iniquidade encontrada dentro dos templos. Esse
é o retrato que uma grande implosão moral está se in�ltrando dentro das igrejas, o que
sorrateiramente mina aquela que foi chamada para ser santa.

Essas são evidências que a trajetória humana caminha para o �m de todas as coisas. Porém,
também alerta-nos a estarmos prontos e vigilantes. Jesus está vindo aí.

JESUS FALA A RESPEITO DA VIGILÂNCIA

Finalizando esse comentário precisamos entender uma coisa: “Qual o verdadeiro propósito
dos sinais? Na intenção de darmos uma resposta a essa pergunta, podemos partir do seguinte
pensamento: se alguém apontar o dedo para o céu, há duas possibilidades: 1) olhar para o dedo
que aponta; 2) olhar para o céu, isto é, o alvo indicado pelo dedo. Do mesmo modo, os sinais
da Vinda de Cristo podem ser tratados de duas maneiras: 1) equivocadamente, �xando os
olhos nos sinais somente; 2) acertadamente, nos apegando àquilo que os sinais realmente
querem mostrar: Jesus está voltando. A verdade é que os sinais servem-nos como meios pelos
quais somos lembrados de que a qualquer momento Jesus vem buscar a Sua igreja, e essa
consciência, além de outros sentimentos e comportamentos, leva-nos a uma busca maior por
santidade, em ardente espera por este glorioso dia” .4

Os sinais são a trombeta de Deus para os nossos dias, alertando que algo grandioso está
reservado e brevemente irá acontecer. A cada acontecimento, a trombeta soa convidando à
Igreja do Senhor à santidade, e a continuar vigilantes nos dias maus.
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É fato de que quanto mais avança a iniquidade, mais perigoso �ca o caminhar. Perigoso no
sentido de que muitas oportunidades de retroceder nos serão apresentadas como alternativa
para a satisfação do corpo. Porém, são convites feitos por pessoas que estão mortas
espiritualmente, e que desejam que nós estejamos em sua situação. Mas nós fomos chamados
para sermos luz e sal nesse mundo viu. Somos o exército que convida àqueles que estão
mortos em seus delitos e pecados a virem para a luz, e receberem vida em Cristo.

Portanto, que possamos �car com as palavras do apóstolo Paulo: “Portanto, meus amados
irmãos, sede �rmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso
trabalho não é vão no Senhor” (1 Co 15.58).

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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