Introdução
Falar em eventos finais nos dias hoje, requer um estudo
apurado sobre eventos mundiais que antecedem os fatos
sobre várias passagens bíblicas, e são motivo de exastivo
estudo e especulação ao longo de todos os tempos. O Tema é
tão especulativo que acaba entrando em áreas e doutrinas
totalmente infundadas afirmando e traçando tempos e datas
sobre o fim do mundo. Existe grande mobilização da
Cristandade para lançar mãos de um dos assuntos que
provoca curiosiodade entre as pessoas. Este livro não exaure
o assunto e nem tampouco deseja submeter a datas para
acontecimentos futuros, seria muita presunção da minha
parte determinar algo que nem o Filho do homem em sua
passagem

pela

terra

determinou.

Quem

previne

ou

determina datas, está arrogantemente prevendo algo que
não está sobre seu controle e está enfadado ao insucesso de
qualquer tipo de previsão que acabará em um fiasco como
vimos outras previsões que antecederam os fatos de nossa
história. Não foi poucas denominações e igrejas que ousaram
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em

determinar

fatos

e

previsões

que

jamais

se

concretizaram. Os próprios discípulos ficaram eufóricos com
a vinda do fim dos tempos, prevista por Jesus na época do
nascimento da Igreja. Eles asseguraram de que jesus estava
falando do fim, nos tempos que deveriam vir posteriormente
ao império Romano. Alguns estavam lançando esse tipo de
doutrina entre os próprios discípulos sobre a questão dos
tempos finais. Paulo era lúcido em entender que os tempos
finais não tinham nada a ver com aquela época que os
genuínos cristãos estavam vivendo. O lançamento de
doutrinas apocalípticas visavam desestabilizar a igreja de
cristo e os novos convertidos, lançando medo e incertezas.
Mais uma investida do inferno a fim de trazer confusão. Não
foram poucas cartas de Paulo a Igreja advertindo os irmãos
da pedra de tropeço que infiltrados se esforçavam para
minar e destruir. Desde aquela época a igreja foi
bombardeada com falsos cristos e falsos profetas o que não é
muito diferente dos dias de hoje. Este livro propoem em se
atentar apenas para os rastros dos tempos finais, rastros
incontáveis em uma linha de início e fim da história que
avançam para os tempos bíblicos que se antecederão a
segunda vinda de Cristo. Entender o Livro do Apocalipse
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requer muito mais do que inteligência, requer afinidade com
o Criador, assim como João tinha quando estava aprisionado
na ilha de Patmos. Os livros bíblicos se revelam para aqueles
que realmente desejam revelação genuína e não tem
interesse nenhum além de transmitir e revelar a verdade.
Tentar interpretar literalmente o livro de Apocalipse sem
analisar os fatos que antecederam a história e por tudo o que
já passamos até agora, é simplesmente navegar em um rio de
nevoeiros cheio de entradas e saídas que não dão em lugar
algum. E mesmo tentando da forma mais sincera com
discernimento espiritual decifrar a revelação ainda assim
estamos como margens de erro de acerto muito elevadas. O
que podemos e devemos fazer desde então, é acompanhar a
desenrolar da história e seus acontecimentos desde a criação
até os momentos que apontam o final desta Era. Mas o que
isso pode nos acrescentar? O Livro de Apocalipse nos revela
o testamento de Deus e de seu Filho para seus escolhidos.
Nos revela a sua graça e sua justiça revelada através de
Jesus. Se conhecermos os fatos que já aconteceram e
observarmos os fatos que já estão por vir, saberemos em que
tempo estamos no desenrolar da história e não seremos
enganados pelo grande engano que virá sobre a terra e vai
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seduzir as pessoas que estão no mundo. Muitos cristãos
dormem e estão desatentos o que está acontecendo no
mundo neste momento. A Igreja age com muito naturalidade
sobre os acontecimentos e até participa entrando nos
caminhos obscuros que levam a sociedade a um caminho
sem volta. O que de fato sabemos segundo as Escrituras, é
que a sociedade atual entrará em um sistema tecnológico de
engano, preparado minuciosamente pelas elites físicas que
são controladas pelo diabo e seus anjos caídos, uma
armadilha mortal que levará a sociedade em franca rota de
colisão com Deus para o abismo sem volta. Este livro mostra
o caminho percorrido pelos acontecimentos demarcados
pela história desde os cinco mil anos aproximados da criação
do mundo. A luta física de manipulação e persuassão para
manter as massas em um estado passivo de engano e
afastamento do criador. O desejo e atuação malígna para
impor a agenda global de engano. A eficácia de satanás e sua
facção de anjos caídos ajudada por um exército de seres
humanos malígnos que odeia junto com estas Ostes
espirituais a sua própria raça. Quando os olhos estão abertos
é difícil cair em armadilhas por mais camufladas que elas
estejam. O livro tem o objetivo de abrir os olhos dos cristãos
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sobre o ‘‘grande engano’’ descrito nas Escrituras baseados no
conhecimento geopolítico e social na construção de uma
sociedade atual decadente, cópia das sociedades existentes
antes do grande dilúvio que culminou com a destruição da
raça humana quase na totalidade. Vamos mergulhar em uma
entrada de tempo que começa desde o pecado até a
consolidação da justiça de Deus nos últimos capítulos de
nossa história e seu juízo vindouro. Discernir os tempos, e
interpretá-los, é dever de casa para qualquer Cristão
verdadeiro que observa atentamente as Escrituras Sagradas.
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