é aquele que abre os selos, aquele que libera os cavaleiros. Ele tem o controle de
tudo. Ainda que todas essas coisas sejam, num sentido, a última luta do inimigo, o
Senhor está reivindicando a sua herança. O inimigo está lutando; e ele peleja com
aquilo que tem e com aquilo que é: mentiras e homicídios. Ah, como eu louvo o
Senhor porque ainda que eu não possa explicar todas as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, eu posso olhar para o alto e dizer: “Senhor, tu controlas
todas as coisas. Tu estás cumprindo o teu propósito. Tu estás formando aquele
filho varão que tu mesmo desejas. Todas estas coisas não acontecem em vão”.
Quando a mulher grávida começa a ter dores, estas vão se tornando cada vez mais intensas. Sua frequência igualmente vai aumentando mais e mais até
o momento de dar à luz. Acaso isto não é verdade nos dias de hoje? Todas estas
coisas (falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos e pestes)
têm acontecido ao longo dos últimos dois mil anos. Contudo, não é verdade que
sua magnitude, intensidade e frequência têm aumentado grandemente à medida
que nos aproximamos do fim? Isto nos mostra que o fim está perto; contudo, tratase apenas do princípio do fim.
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A vinda do Senhor Jesus é para nós um motivo de grande expectativa e
alegria, a nossa bendita esperança, o tema de nossos hinos e cânticos.
Nestes dias do fim é imprescindível conhecer o que dizem as Escrituras
sobre os eventos relacionados à vinda do Senhor, a fim de estar preparados para ela.
Neste livro sobre os capítulos 24 e 25 do evangelho de Mateus, Stephen
Kaung analisa a profecia de Jesus Cristo sobre o seu iminente retorno. Ao
comentá-la, o autor ressalta a importância da preparação do povo de Deus
para os eventos ligados à vinda do Senhor. Estando conscientes destas
realidades e preparados para elas, o dia de Cristo não trará surpresas para
os filhos de Deus, mas será um momento de grande alegria no tão esperado encontro com o Senhor.
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QUE SINAL HAVERÁ DA SUA VINDA E DA CONSUMAÇÃO DO SÉCULO?
Stephen Kauang

Efetivamente, a vinda do Senhor (a sua "parúsia" ou presença) e a consumação do século são duas coisas diferentes. No entanto, elas estão intimamente relacionadas. A vinda do Senhor vai trazer a consumação do século. Cronologicamente, elas coincidem uma com a outra, mas sua localização é diferente: a vinda ou parúsia do Senhor refere-se às coisas de cima, enquanto a consumação do
século se refere às coisas de baixo, da terra. No entanto, para os fins de nosso
estudo, não vamos nos preocupar em distingui-las. Desse modo, nossa pergunta
será a seguinte: qual é o sinal do tempo do fim? Nós estamos vivendo no tempo do
fim, nos últimos dos últimos dias; será que existem sinais dados a nós para que
possamos discernir o tempo em que vivemos e tomar a atitude correta?
E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane (Mt 24:4). Antes
de nos mostrar o sinal da sua vinda e da consumação do século, o Senhor nos
adverte: “Vede que ninguém vos engane”. Nós sabemos que o estudo da profecia
é algo muito fascinante, porque somos curiosos por natureza. Estamos sempre
curiosos para saber a respeito do futuro; na verdade, mais do que curiosos, ficamos ansiosos a respeito do futuro. Desse modo, ficamos abertos às tentações e
podemos ser enganados facilmente. Por esta razão, o Senhor disse que, ao lidarmos com profecia, não sejamos enganados por quem quer que seja. Em outras
palavras, não siga homem algum; dirija-se à palavra de Deus. Muitos virão com
ideias extravagantes ou mesmo fascinantes e as pessoas irão apegar-se a essas
ideias e serão enganadas. No entanto, nós precisamos retornar à Palavra de
Deus. Somente ela é o sólido fundamento. Além disso, não podemos nos contentar com interpretações. Ainda que você encontre interpretações que lhe satisfaçam, não se dê por satisfeito com o mero conhecimento dessas interpretações.
Precisamos estudar as palavras proféticas de Deus até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração... (veja 2 Pe 1:19). Isto significa que quando
você está estudando profecia, você deve estudá-la e estudá-la, até que o dia ama-

nheça. Não fique satisfeito apenas em achar a melhor interpretação que satisfaz
seu intelecto.
Queridos irmãos, nós estamos vivendo na hora mais escura da noite,
mas à medida que você estuda profecia, é como se o dia começasse a amanhecer
e a estrela da alva se erguesse em seu coração. A estrela da alva não é outro
senão o Senhor Jesus. Um dia, quando retornar, Ele será como o Sol da Justiça.
Quando Ele retornar como o Sol da Justiça, todos O verão assim como todo mundo verá o sol brilhando. Queridos irmãos, estudem a profecia até que o dia amanheça e a estrela da alva se levante em seus corações. Em outras palavras, estude a profecia até que você veja que o Senhor veio - como se Ele já tivesse vindo.
Ele vem, e esse é o modo de estudar profecia.
Depois que o Senhor partiu da terra para o céu, nos é dito que haveria
falsos profetas, falsos mestres e falsos Cristos neste mundo. Haveria e continuam
havendo guerras e rumores de guerras. Também nos é dito que nações se levantariam contra nações e reinos contra reinos; fomes, pestes e terremotos aconteceriam em todos os lugares. Mas o Senhor disse que isso ainda não é o fim. Trata-se
do começo do fim, o princípio das dores de parto.
Nestes últimos dois mil anos sempre houve falsos profetas, falsos mestres e falsos Cristos. Do mesmo modo, sempre houve guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos neste período. Todas estas coisas têm acontecido
durante vinte séculos. Como podemos saber que o fim está perto? O Senhor nos
diz de forma muito clara: “Quando vocês virem estas coisas acontecendo, não
digam que se trata do fim”. Naturalmente, quando acontece um grande terremoto
no lugar onde você se encontra, você vai pensar que o fim chegou. Quando estes
desastres naturais acontecem, é natural que pensemos que isso significa o fim de
tudo. Por essa razão, o Senhor disse: “Não, este não é o fim; é apenas o início do
fim”. E o começo das dores de parto.
Todos nós sentimos que guerras, fomes, pestes e terremotos são coisas
ruins. Trata-se de coisas muito negativas, destrutivas, não parecendo ter qualquer
propósito. Elas são apenas sofrimentos. Muitas vezes as pessoas perguntam: “Se
Deus é amor, por que Ele permite que estas coisas aconteçam? Se Ele não é o
autor destas coisas, por que Ele as permite”? Alguns chegam a atribuir estas coisas a Deus e o culpam por isso. Obviamente, sabemos que estas coisas são as
consequências de nossos pecados. Estas coisas acontecem neste mundo porque
há um adversário que é “mentiroso, e homicida desde o princípio” e ele é “o príncipe deste mundo”. Esta é a razão pela qual todas estas coisas estão acontecendo
neste mundo. O Senhor nos disse que estas coisas são o princípio das dores de
parto. Através dessas palavras nós adquirimos uma perspectiva diferente. Se

olhamos para esses acontecimentos, nós dizemos: “Para que propósito servem
todas estas coisas? O resultado delas é somente desastres, ruínas, sofrimentos e
morte”. Mas o Senhor disse: “Lembrem-se, este é o princípio das dores de parto”.
Quando uma mulher está tendo dores de parto, ela está para dar à luz a
uma criança. Eu não sei se estou certo, mas creio que, no princípio, quando Deus
criou Adão e Eva, Ele os abençoou de modo que tivessem muitos filhos e filhas.
Em outras palavras, haveria muitos nascimentos. Eu creio que se o homem não
houvesse pecado, provavelmente estes nascimentos ocorreriam sem dores. As
dores de parto vieram depois que o homem caiu e Deus disse que a mulher daria à
luz com dores e sofrimentos. Desse modo, quando a mulher está tendo dores de
parto, ela está passando por um processo de morte, mas depois que a criança
nasce, as dores somem e são esquecidas: só há alegria. O Senhor disse: “Estas
são as dores de parto”. Em outras palavras, embora o inimigo tenha planejado
todas essas coisas para o mal, o Senhor as usa para o bem. Através de todos
estes sofrimentos Ele irá produzir aquilo que deseja.
Caso minha interpretação esteja correta, eu creio que o capítulo 5 de
Apocalipse é uma reprise da ascensão do Senhor Jesus, assim como o capítulo 4
do mesmo livro é uma reprise da glória do Criador. Em Apocalipse 5, você vê que
o Senhor Jesus ascendeu até o céu. Lá, diante do trono, como o Cordeiro que
havia sido morto, Ele recebe da mão daquele que estava sentado no trono o livro
selado com sete selos porque é digno. Se você ligar esta cena com o Salmo 2:8,
irá perceber que na ascensão do Senhor Jesus o Pai disse: Pede-me, e eu te darei
as nações por herança. Eu imagino que quando o Senhor foi elevado até o trono,
Ele recebeu do Pai o título de propriedade do universo. Deus é o proprietário do universo e Ele jamais abandona a sua propriedade. Ela pode ser usurpada
ou indevidamente ocupada pelo inimigo, mas Deus ainda é o proprietário, e Ele
agora tem alguém que é capaz de executar e reivindicar a herança.
Irmãos, eu não posso acreditar que o Senhor tenha tomado aquele rolo
e esperado por dois mil anos antes de abrir os selos. Será que você pode imaginar
tal coisa? Eu creio que, após ter recebido aquele rolo, Ele começou a abri-lo. O
que você percebe quando isso ocorre? Nesses primeiros quatro selos, temos os
quatro cavalos que também são os quatro cavaleiros. O primeiro cavalo é branco e
refere-se a falsos profetas porque seu cavaleiro tem um arco, mas nenhuma flecha. O segundo cavalo é vermelho e nos fala de sangue, derramamento de sangue, guerra. O terceiro cavalo é preto e refere-se à fome. O quarto cavalo é amarelo e refere-se à pestilência. Quando você compara esta cena de Apocalipse 6:18 com o trecho de Mateus 24:5-8, você percebe a similaridade. Irmãos, por que
razão o Senhor Jesus disse que esse é o princípio das dores de parto? Porque Ele

