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Ainda Esperando por uma
Tribulação de Sete Anos
Gary DeMar
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1

Em meu debate com Thomas Ice em 26 de maio de 2006, sobre se a
Grande Tribulação é passada ou futura, eu pedi que Ice oferecesse como
evidência um único versículo de Apocalipse que dissesse que haverá um período
de sete anos de tribulação. Embora haja uma série de setes em Apocalipse (o
número aparece mais de cinqüenta vezes) e muitas sete coisas, em tudo, desde
as sete igrejas (1:4), espíritos (3:1), castiçais (2:1) e estrelas (1:16) até as sete
montanhas (17:9), cabeças (12:3), reis (17:10) e pragas (21:9),2 não há nenhuma
menção de sete anos. De fato, “sete anos” aparece somente uma vez em todo o
Novo Testamento (Lucas 2:36),3 e esse versículo não tem nada a ver com o
período de Tribulação.
Como no caso do arrebatamento pré-tribulacional, da reconstrução do
templo, de Israel se tornando uma nação novamente, Jesus reinando sobre a
terra por mil anos, o anticristo fazendo um pacto com os judeus e quebrando-o,
aqui está outra doutrina chave dispensacionalista que não possui nenhum
versículo para apoiá-la no livro profético mais importante da Bíblia. É legítimo
perguntar por que Apocalipse não menciona sete anos, visto que o tempo é
crítico para o cenário dispensacionalista de Ice. Há dois períodos de quarenta e
dois meses (11:2; 13:5), dois períodos de 1.260 dias (11:3; 12:6), e um “um
tempo, tempos e metade de um tempo” (12:14), cada um desses períodos
somando 3 anos e meio. Se eles forem somados, o resultado é dezessete anos e
meio. Se os anos correm ao mesmo tempo, então cada um desses períodos de
tempo está descrevendo o mesmo período de três anos e meio. Ice não explica
como ele consegue tirar sete anos dessas cinco referências. Qual dos três anos e
meio acontece com a metade da Tribulação, e qual dos três anos e meio acontece
com a segunda metade?
No livro Prophecy Study Bible de Tim LaHaye, do qual Ice é editor, a
divisão é explicada dessa forma: “João, em Apocalipse, divide [a Tribulação] em
dois períodos de três anos e meio cada, ou 1.260 dias, num total de sete anos”.4
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Onde é dito isso em Apocalipse? Não é possível encontrar na Bíblia nenhuma
divisão específica de períodos de tempo semelhante.
LaHaye tenta encontrar seus sete anos necessários em Apocalipse 11:2-3,
onde lemos de um período de quarenta e dois meses (11:2) e um espaço de
tempo de 1.260 dias (11:3). Ele combina esses dois períodos de tempo para
conseguir seus sete anos necessários. Ele diz que os “quarenta e dois meses”,
durante os quais a Cidade Santa será “calcada aos pés” (11:2), “não podem
acontecer na primeira metade da Tribulação”. Segue-se então que os “quarenta
e dois meses” de 11:2 constituem a segunda metade do período de sete anos.
Confuso? Isso se torna ainda mais confuso à medida que tentamos descrever o
que LaHaye insiste ser “a visão mais lógica da segunda vinda da Escritura
quando tomado seu significado claro e literal sempre que possível”. Como é
possível que o período de “duzentos e sessenta dias” (11:3), que é igual a
“quarenta e dois meses” e vem logo após 11:2, acontecer no tempo, de acordo
com LaHaye, antes dos eventos de 11:2? Se os “duzentos e sessenta dias” (11:3)
referem-se à primeira metade do período de sete anos da Tribulação, então
porque as “duas testemunhas” de Apocalipse 11 não aparecem antes?
Deveríamos esperar encontrar três anos e meio em Apocalipse 4, onde LaHaye
diz que o arrebatamento ocorre e a primeira metade do período de sete anos da
Tribulação começa. Mas não encontramos! De fato, todos os períodos de três
anos e meio aparecem na metade do Apocalipse. LaHaye tem que fazer muito
malabarismo para conseguir que suas cinco divisões somem um período de sete
anos. Se o parágrafo acima deixou você perdido, não se preocupe, você não está
sozinho!
Eu ainda estou esperando uma resposta de Ice à minha pergunta no
debate: Onde, no Apocalipse, existe um versículo que diga que haverá um
período de sete anos de tribulação?
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