O FIM DO MUNDO

29

O FIM

DO

MUNDO

O. Palmer Robertson

M

uitas pessoas não o sabem,
mas este mundo chegará ao fim. Elas
pensam que o mundo existirá por
tempo indeterminado, devido ao fato
que ele permanece da mesma maneira desde que o conhecem. Alguns
imaginam: quando o nosso sol extinguir-se, então, o mundo chegará
ao fim; ou: se acontecer uma guerra
nuclear, a humanidade deixará de
existir. Entretanto, independentemente dessas perspectivas, as pessoas sentem que o mundo simplesmente perpetuará sua existência.
Aqueles que mantêm esse ponto
de vista ignoram duas coisas. Primeira: o mundo já sofreu uma destruição
catastrófica, ou seja, o Dilúvio, na
época de Nóe. Deus julgou o mundo
antigo por causa de sua depravação e
executará juízo sobre o mundo novamente. Segunda: as palavras de
Jesus e da Bíblia a respeito do fim
do mundo.
O que podemos conhecer sobre
o fim deste mundo? O que nos espera adiante? Considere estas seis
verdades sobre as quais você pode ter
certeza.

1. JESUS VOLTARÁ
Jesus, o eterno Filho de Deus, já

veio a este mundo, como alguém especialmente comissionado por Deus,
o Pai. Ele nasceu de uma virgem,
curou enfermos e ressuscitou mortos; ao ser crucificado e morto,
sofreu o castigo que os pecadores
mereciam; ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e agora está
entronizado, com poder, à direita de
Deus.
Ele virá a este mundo novamente. Mas, naquela ocasião, será em
glória, com todos os anjos de Deus.
Sua volta não será apenas uma manifestação espiritual; Ele retornará em
forma física, de modo que todos os
homens O vejam. Eles saberão que é
o próprio Senhor Jesus e não outra
pessoa qualquer (Mt 24.27-44).

2. OS

MORTOS SERÃO RESSUSCI-

TADOS

Deus, que no princípio criou o
homem do pó da terra e soprou em
suas narinas o fôlego da vida, trará
de volta à vida todas as pessoas que
já viveram na face da terra. O mar
entregará os seus mortos. Os sepulcros serão esvaziados. Deus, por
intermédio de seu poder criativo,
fará os mortos reviverem (Ap 20.1115).
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3. OS CÉUS E A TERRA QUE AGORA e banidos da presença de Deus. SeCONHECEMOS SERÃO DESTRUÍDOS

Deus prometeu que águas de dilúvio jamais cobrirão a terra outra
vez. Enquanto a terra existir, haverá
dia e noite, e as estações do ano continuarão. Mas virá o dia em que toda
a terra, outros planetas e estrelas distantes serão destruídos (2 Pe 3.1-12).

4. NOVOS CÉUS E UMA NOVA TERRA SERÃO CRIADOS

Deus não será frustrado em seu
plano de estabelecer um mundo onde
não existe pecado, tristeza e dor.
Após destruir este mundo corrompido, juntamente com toda a sua
depravação e pecaminosidade, Ele
criará novos céus e nova terra. Nestes haverá beleza e harmonia em
todos os lugares. Santidade e amor
estarão presentes em todos os relacionamentos. O pecado e o mal já
não mais existirão nos corações dos
homens (2 Pe 3.13).

5. SERÁ

REALIZADO UM GRANDE
JULGAMENTO

Todas as criaturas, tanto anjos
como homens, se apresentarão diante de Deus a fim de prestarem contas
de tudo que houverem feito. Quando as cortinas forem abertas para este
último julgamento, as pessoas serão
posicionadas à direita ou à esquerda
do trono de Deus. Os que estiverem
à direita desfrutarão de bênçãos eternas; serão recompensados de acordo
com as boas obras que realizaram.
Mas os que estiverem à esquerda serão condenados à eterna perdição

rão punidos com justiça de acordo
com as obras ímpias que praticaram
(Mt 25.32-46).

6. SERÁ INICIADA A ÚLTIMA ERA,
QUE CONTINUARÁ POR TODA A
ETERNIDADE

Na eternidade passada, a terra
não existia. Então, Deus falou e um
mundo perfeito veio à existência (Gn
1.31). Todavia, a rebeldia dos primeiros seres humanos contra a autoridade de Deus trouxe o mundo a uma
condição de depravação pecaminosa. Em sua misericórdia, Deus prometeu enviar um Salvador, que
venceria o diabo e as forças malignas (Gn 3.15). No tempo certo, Jesus Cristo veio ao mundo. Após
consumar sua obra redentora, Ele
comissionou seus seguidores a propagar as boas-novas sobre a salvação
a todos os confins da terra (Mt 28.1820).
Estas são as grandes épocas que
o mundo, nossa habitação, tem experimentado até agora. Mas ainda
falta uma grande Era. Esta continuará para sempre. Nesta última Era,
pureza e paz existirão em perfeição.
Jesus Cristo será honrado pelos homens e os anjos por causa da grande
obra de redenção que Ele realizou
(Fp 2.9-11; Ap 5.8-14).
Esta última Era surgirá em breve. Através de arrepender-se de seus
pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, como o Salvador dos pecadores,
você pode desfrutar dessas bênçãos
de Deus, por toda a eternidade. A
porta da oportunidade está aberta a
todos os que vierem a Cristo.

