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Comentário lição 06

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.

A REALIDADE DA GRANDE TRIBULAÇÃO

Enquanto a Igreja está nas Bodas do Cordeiro, participando do grande banquete, que durará
sete anos de festa, a população mundial sofrerá os juízos de Deus por sete anos aqui na terra.
Especi�camente falando, a Tribulação como elemento escatológico consiste de dois períodos
para os que aqui �carem, tendo três anos e meio de duração cada um: o primeiro, conhecido
simplesmente como Tribulação, e o segundo, conhecido por Grande Tribulação, que será a
pior fase. Conhecido no Antigo Testamento por “O Dia do SENHOR” (Is 13.9), “o Dia da
vingança do SENHOR” (Is 34.8), “Tempo da angústia para Jacó” (Jr 30.7), “Tempo de
angústia” (Dn 12.1), o Dia de “trevas” (Am 5.18,20), “dia de alvoroço e de desolação” (Sf
1.15). No Novo Testamento, como “grande a�ição” (Mt 24.21), “a�ição” (Mt 24.29) “ira
futura” (1 Ts 1.10), “a ira” (Ap 11.18), “a hora do juízo” (Ap 14.7) .1

Estamos falando do pior momento para a humanidade em todos os sentidos. No aspecto
espiritual, a humanidade viverá em uma grande apostasia que avançará a passos largos
enquanto os dias vão se passando. Em relação a paz que hoje tanto almejam, ela, em
determinado momento, poderá até ser sentida, contudo, como uma fumaça que aparece e
depois se dissolve no ar ela será arrebatada com grandes e contínuos juízos e perseguições
sobre todos, principalmente Israel (1 Ts 5.3).
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A Grande Tribulação ainda é ferramenta de debate diante de algumas escolas de estudo
escatológico. Muitos acreditam que esse período não acontecerá, a�rmando que não existe
amparo bíblico para esse evento. Outros a�rmam que vai ocorrer com a presença da Igreja
durante os anos de sofrimento, e que a Noiva do Cordeiro será preservada no meio desse duro
período. Contudo, estamos falando de um período real, que não está destinado à Igreja (1 Ts
1.10; 5.9; Ap 3.10), pois o seu objetivo e propósito é outro.

Há quem diga que a expressão Grande Tribulação não se encontra na Bíblia. Certamente é
porque essas pessoas leem pouco as Escrituras, e, sendo assim, é difícil encontrarem a dita
expressão escatológica: “Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o
princípio do mundo até agora não tem havido” (Mt 24.21). “Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o
sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande tribulação; lavaram suas vestiduras,
e as alvejaram no sangue do Cordeiro” (Ap 7.14) .2

O PROPÓSITO DA GRANDE TRIBULAÇÃO

O período da Grande Tribulação tem como um dos objetivos, os termos da profecia de Daniel
(Dn 9.24-27), promover a restauração espiritual de Israel. Isso, porém, será precedido de
muita destruição e dor […] Os hebreus serão peneirados durante a Grande Tribulação, e isso
lhe quebrantará a dura cerviz .3

Israel será o alvo principal da perseguição do anticristo e seus aliados, que marcharão
furiosamente a �m de destruir os �lhos de Jacó. O texto bíblico nos apresenta que será um
período difícil para os judeus. Eles sairão para o deserto onde serão guardados por um período
(Ap 12.6,13-17). Passado o tempo, e próximo ao retorno de Cristo de Glória, Israel passará
por um momento de dor e sofrimento. (Zc 14.1,2), então, os judeus clamarão por socorro e o
Senhor aparecerá no céu e trará escape para eles (Zc 14.3-5). Será nesse momento que Israel
será puri�cada e receberá o Espírito Santo em seu coração (Zc 12 – 13.4), cumprindo-se assim
a profecia de Ezequiel (Ez 36.22-32; 37.1-14).
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E não somente sobre Israel cairá o juízo. Toda a terra estará sendo julgada. O sofrimento será
inimaginável, muitos procurarão comida, e para ter acesso a ela deverão ter em seus corpos o
número da besta. Outros fugirão de um lado para o outro buscando desesperadamente
refúgio, mas não o encontrarão (Ap 6.15-17). Ai daqueles que aqui �carem! […] Na Grande
Tribulação não haverá distinção entre grandes e pequenos, pois todos aqueles que aqui
�carem estarão sujeitos às mesmas penitências. Nesse período as grandes riquezas para nada
servirão; os grandes poderes serão implodidos a nada; os grandes palácios serão ruínas; tudo se
desfará ante o julgamento da humanidade .4

QUANDO ACONTECERÁ A GRANDE TRIBULAÇÃO

Dor e sofrimento, destruição e perseguição, são elementos que correspondem aos
acontecimentos daquele tempo. Esse período será o mais duro enfrentado pela humanidade.
A apostasia estará em níveis absurdos, bem como que a atividade maligna estará fora de
controle. A perseguição contra Israel e os santos será algo inimaginável, e a destruição que lhes
será imposta será incalculável .4
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Muitos dividem-se quanto ao real momento que acontecerá o período Tribulacional da
humanidade. Contudo, podemos a�rmar biblicamente que será após o Arrebatamento da
Igreja, evento desencadeador dos acontecimentos relativos a Segunda Vinda de Cristo. Então
qual base bíblica para a�rmar que a Grande Tribulação ocorrerá após o Arrebatamento da
Igreja? Vamos lá. Primeiro, a Bíblia é categórica ao a�rmar que a Igreja não está destinada à Ira
futura, ou seja, Grande Tribulação (1 Ts 1.10; 5.9; Ap 3.10). Segundo, não existe menção
bíblica da Igreja durante o período Tribulacional. Aqueles que apontam Mateus 24 e
Apocalipse 12 como fundamento, o fazem espiritualizando um texto que fala claramente
sobre outros aspectos ou povo. Por �m, a Bíblia a�rma que existe algo que detém a apostasia e
o aparecimento do homem do pecado (anticristo) (2 Ts 2.1-6). Analisando esse texto
entendemos que aquilo que detém esse aparecimento é a atuação dinâmica e poderosa do
Espírito Santo na terra. E quem é o instrumento de atuação do Espírito Santo? A Igreja.
Portanto, arrancada a Igreja da terra, a atuação dinâmica do Espírito Santo é, deixando assim
livre o caminho para o aparecimento das hostes malignas que governarão no período
Tribulacional.

Não há língua nem dialeto que descreva ou tente explicar o capítulo mais tenebroso da
história da humanidade. O Dia do Senhor atingirá terrivelmente aos que �carem na terra. O
próprio Senhor Jesus adverte-nos, como também advertiu os discípulos, sobre o tempo de
tribulação sobre a terra, a ponto de serem abreviados “estes dias”, pois, se não fosse assim,
nenhuma alma seria salva: “E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se
salvaria; mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias” (Mt 24.22) .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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O Fim dos Tempos
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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.

ACESSAR AGORAACESSAR AGORA

https://www.ebdemfoco.com/
http://www.ebdemfoco.com/

