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POR QUE AS IGREJAS NAO ENTENDERÃO 
Se você falar com seu pastor sobre a data de 21 de maio de 
2011 sendo o Dia do Julgamento, será quase certo de que ele 
vai se opuser a esse fato. É incrível o quanto em uníssono as 
igrejas estão em declarar que “ninguém sabe o dia ou hora.” 
No entanto, ninguém deveria se confortar em uma posição 
unificada, porque, sem dúvida, as igrejas dos dias de hoje, têm 
ficado muito longe da verdade. As igrejas do mundo 
discordam uma  das outras e ensinam coisas contrarias a 
Bíblia em inúmeros pontos, (o que significa que deve haver 
erros nas suas conclusões). Por isso, não deveria ser 
particularmente confortável para as igrejas  compartilhar sobre 
o ponto  de que “ninguém sabe o dia nem a hora.” Pelo 
contrário, deveria ser alarmante. Principalmente quando 
percebemos que em nossos dias o Julgamento de Deus está 
sobre as igrejas do mundo devido à sua infidelidade: 
1 Pedro 4:17  Porque já e tempo que comece o julgamento 
pela casa de Deus… 

Esta e uma terrível verdade de que o próprio Senhor  abandonou 
as igrejas do mundo. A Bíblia nos ensina que a “era da igreja” 
terminou (em 1988 DC), o Senhor tem deixado as igrejas em 
trevas espirituais. Eles não podem ver a verdade terrível de que 
estamos agora no fim do mundo. O Senhor descreve 
vividamente os líderes espirituais das igrejas hoje em Isaías: 
Isaías 56:10-11  Todos os seus atalaias são cegos, nada 

sabem: todos são cães mudos, não podem ladrar… eles são 

pastores que nada compreendem… 
O próprio Deus indica que muitos dos que professam ser 
Seu povo não verão os sinais de alerta do fim próximo. O 
Senhor usa Israel do Antigo Testamento / Judá como tipos e 
figuras das igrejas e congregações do Novo Testamento. 
Os pontos da Bíblia que Deus ficou irado com Judá, no Velho 
Testamento e advertido previamente de sua intenção de julgá-
los, ignorando estes avisos, até que foram destruídas, bem 
como as igrejas de hoje estão fazendo: 
Jeremias 8:7  Até a cegonha no céu conhece os seus 
tempos determinados; e a rola, e o grou, e a andorinha 
observam o tempo da sua arribação; mas o meu povo não 
conhece o juízo do Senhor. 

Agora no final, as igrejas do Novo Testamento estão 
repetindo os mesmos erros que cometeu Israel do Antigo 
Testamento. Eles estão ignorando os avisos de Deus (a 
Bíblia), exatamente como Israel rejeitou as advertências de 
Deus através dos profetas que o Senhor enviou-lhes. 
DEUS SEMPRE PREVINE O SEU POVO 
Agora é hora de olhar para outras informações na Bíblia que sua 
igreja ou pastor provavelmente não iria querer que você 
considera-se, mas a fim de provar que podemos saber o tempo do 
fim, temos de ver que o resto do Bíblia tem a dizer sobre isso. Por 
exemplo, Deus faz esta declaração no livro de Amós, capítulo 3: 
Amós 3:7  Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, 
sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. 

Espiritualmente falando, um profeta é alguém que declara a 
Palavra de Deus. Um crente individual, portanto, cumpre o papel 

de um profeta quando compartilhar o verdadeiro evangelho com 
outras pessoas. O Senhor está nos dizendo em Amós 3:7 que Ele 
divulga informações para o seu povo. Ele diz que irá de fato 
“fazer nada”, sem primeiro revelar “o seu segredo aos seus 
servos”. À medida que revemos a historia da Bíblia, podemos 
realmente ver essas evidencias importantes continuamente.  
Vamos dar uma olhada no dilúvio dos dias de Noé: 
Gênesis 6:3,5,7  Então disse o Senhor… Os seus dias 
serão cento e vinte anos… E viu Deus que a maldade do 
homem se multiplicara sobre a terra e que toda a 
imaginação dos pensamentos de seu coração era só má 
continuamente… E disse o Senhor: destruirei de sobre a 
face da terra, o homem que criei…  
Nesse relato, vemos que Deus deu ao mundo 120 anos antes 
de  destruí-lo. Esse tempo foi necessário para que o Senhor 
escolhe-se Noé para construir a arca e para realizar a tarefa 
de alertar o mundo durante esses 120 anos. A Bíblia 
identifica Noé como um “pregador da justiça” (2 Pedro 2:5). 
Sua obra de construção da arca, todos os longos anos que 
certamente não passaram despercebidos. A construção da 
arca foi um grande testemunho de fé em Deus; a existência 
da arca e o seu desenvolvimento também serviram como 
uma condenação constante ao próprio mundo: 
Hebreus 11:7  Pela fé Noé divinamente avisado das coisas 
que ainda se não viam, temeu, e, para salvação da sua 
família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e 
foi feito herdeiro da justiça… 

Foi no final dos 120 anos (4990 AC) que o Senhor mais uma 
vez, fez Noé obter mais informações sobre o momento do 
dilúvio. Só que desta vez, Deus deu informações muito 
específicas. Incrível, antes da ocorrência do dilúvio, Deus 
disse a Noé o ano exato, o mês e o dia do dilúvio vindouro:  
Gênesis 7:1,4,10-11  depois disse o Senhor a Noé:… 
Porque, passados ainda sete dias, farei chover sobre a 
terra quarenta dias, e quarenta noites… E aconteceu que, 
passados sete dias, vieram sobre a terra as águas do 
dilúvio. No ano seiscentos da vida de Noé, no mês 
segundo, aos dezessete dias do mês… 

Não é por acaso que, em nossos dias as pessoas escolhidas de 
Deus sabem que virá o fim no ano de 2011 (exatamente 7000 
anos depois do dilúvio), no mês de maio, e no dia 21. 
Exatamente neste mesmo paralelo que o Senhor tinha dito  a 
Noé. Lembre-se também que  21 de maio de 2011 é o dia 17 
do segundo mês do calendário hebraico, e a data equivalente  
quando o dilúvio começou e quando o Senhor fechou Noé e 
sua família na arca. Além disso, devemos lembrar que Jesus se 
refere ao dilúvio como um exemplo de Sua própria vinda: 
Mateus 24:38-39  Portanto, assim  como, nos dias 
anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-
se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e 
não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a 
todos, assim será também a vinda do Filho do homem. 

A vinda de Cristo será como foi nos dias de Noé. A pergunta 
que ninguém honestamente procura e verdadeiramente deve 
ser feita é: Será que alguém sabia alguma coisa sobre a 

aproximação do dilúvio antes de ele vir? Ou será que alguns 
sabiam o dia ou o momento do dilúvio? A resposta da Bíblia 
é: SIM. O povo de Deus sabia. Noé sabia e sua esposa 
também, os três filhos e suas esposas também sabiam. O 
mundo ao seu redor também sabia sobre ele desde que Noé 
era um pregador. No entanto, sem dúvida, Noé foi visto como 
um lunático. Como resultado, todos eles pereceram no dilúvio. 
Um ponto importante que a Bíblia traz é que todos os tipos de 
pessoas ouvem essa advertência que Deus manda, mas apenas 
o seu povo eleito responderá a isso e tomarão providencia. 
Pelo número de mortes horríveis do dilúvio nos dias de Noé, é 
importante que tomemos nota deste versículo: 
2 Pedro 2:5  E não perdoou ao mundo antigo, mas 
guardou a Noé, pregador da justiça, com mais sete 
pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios; 

O Senhor insiste que o dilúvio nos dias de Noé destruiu todas as 
pessoas que eram “ímpias” (não corretas aos olhos de Deus).  
Este é um fato extremamente importante. Todas as pessoas de 
Deus (salvos) foram informados do dilúvio e livrados da 
morte. Cada um dos justos sabia que estava chegando e 
conseguiram entrar na arca, juntamente com Noé. Podemos 
ter certeza de que Deus também alertou o resto do povo do 
mundo nos dias de Noé, mas  eles não acreditaram  que nas 
coisas que Noé estava declarando. Em outras palavras, vemos 
o princípio bíblico declarado em  Amós 3:7. O Senhor avisou 
o seu povo. Os restos das pessoas ouviram, mas basicamente 
ignoraram  a advertência de Deus. Como resultado, eles foram 
apanhados desprevenidos e pereceram. Esta é a razão por que 
a Bíblia diz que Cristo virá como “um ladrão na noite”.   
O fato de que Deus advertiu Noé e sua família, por si só, 
deveria nos fazer parar e perceber que o Senhor igualmente 
revela o final antes do Dia do julgamento  vir. No entanto, 
há muito mais para levarmos em consideração nos trabalhos 
de Deus na história bíblica. 
Vamos dar uma olhada para a destruição de Sodoma e 
Gomorra. Antes de destruir as cidades de Sodoma e 
Gomorra, o Senhor visitou Abraão e revelou seu plano de 
juízo sobre essas cidades. Significativamente, podemos ler: 
Gênesis 18:16-17 …aqueles varões…olharam para a banda de 
Sodoma… E disse o Senhor; ocultarei eu a Abraão o que faço? 

Deus não escondeu o seu plano para destruir Sodoma e 
Gomorra de Abraão. O Senhor achou bom compartilhar esta 
informação com seu servo. Uma vez informado, Abraão 
começou a interceder (orar) pelos justos dentro da cidade. O 
sobrinho de Abraão, Ló morava em Sodoma. A Bíblia nos 
fala que Ló era um homem justo (isto é, Deus o salvou e o 
fez justo através de Cristo, ver 2 Pedro 2:7-8). 
Deus não poderia destruir o justo com o ímpio. Então o 
Senhor teve que agir. Deus advertiu um parente de Ló  do 
julgamento vindouro: 
Gênesis 19:12-13 Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus 
filhos, e tuas filhas, e todos  quantos têm nesta cidade. Porque nós 
vamos destruir este lugar:  O Senhor nos enviou a destruí-lo. 

Ló e alguns membros da sua família escaparam da 
destruição de Sodoma e Gomorra só porque o próprio 

Senhor deu-lhes aviso prévio, as informações que Ló tentou 
compartilhar com seus genros, mas eles não levaram a sério 
(Gênesis 19:14) Precisamos também considerar que Jesus 
diz que sua vinda será como foi nos dias de Ló: 
Lucas 17:28-30  Como também da mesma maneira 
aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam e 
edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, 
choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim 
será no dia em que o filho do homem se há de manifestar. 

A verdade é que nos dias de Ló, Deus advertiu o Seu povo 
antes do terrível juízo sobre Sodoma. Além disso, outros 
sendo advertidos não agiram sobre a informação prévia de 
que tinham sido dadas. O fato histórico de que Deus avisou 
Abraão e Ló, mais uma vez demonstra que o Senhor 
igualmente revela o calendário do Dia do Juízo final antes 
de chegar, ainda há mais nas Escrituras para considerar.   
COMO UM LADRÃO NA NOITE 
Muitos cristãos professam errado ao pensar que Jesus virá 
“como um ladrão” que ira abençoá-los dando-lhes a 
recompensa de vida eterna. Mas onde as pessoas tiram esta 
idéia de que um ladrão traz bênçãos?   A Bíblia nos diz 
exatamente o que é que um ladrão vem fazer: 
João 10:10  O ladrão não vem se não a roubar, a matar e a 
destruir… 
Jesus não veio inesperadamente como um ladrão para Seu 
povo eleito (tipificado por Noé, Abraão, Ló etc.), mas Ele 
vem como um ladrão para todos os não salvos do mundo: 
1 Tessalonicenses 5:2-3  Porque vós mesmos sabeis muito 
bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois, 
quando disserem: Ha paz e segurança então lhes 
sobrevirão repentina destruição, como as dores de parto 
daquela que esta grávida; e de modo algum escaparão. 

Desde que o Senhor está descrevendo “repentina destruição” 
vinda em cima deles e declarando que “não devem escapar”, 
é muito claro que os “ímpios” estão em vista. É para eles 
que Cristo virá “como ladrão” para matar e destruir. Mas o 
versículo seguinte: 
1 Tessalonicenses 5:4  Mas vós, irmãos, já não estais em 
trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.  

Obviamente, nós vemos que o povo de Deus não será pego 
de surpresa. Como poderiam ser? Porque o Senhor não faz 
nada sem primeiro alertar o Seu povo? Deus advertiu Noé, 
Deus avisou Abraão. Deus advertiu Ló. Como alguém 
poderia pensar que Deus não iria avisar o Seu povo neste 
mesmo estilo no Dia do Julgamento final? Não seria Seu 
padrão próprio avisar através da Sua Palavra, a Bíblia, a  
cerca de 7 bilhões de almas viventes no tempo atual no Dia 
do Juízo Final? Além disso, vemos que Jesus ordenou a 
todos para “vigiar” porque não sabem que hora que ele viria. 
Cristo vem como um ladrão apenas para aqueles que não 
estão prestando atençã:   
Apocalipse 3:3 …e, senão vigiares virei sobre ti como um 
ladrão, e não saberás a que hora sobre to virei. 

Isto é, Cristo ordenou aos fiéis para se manterem em procura 
na Bíblia. Seu povo era para continuar estudando a Palavra 
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de Deus. Porque na hora certa Ele abre os nossos olhos para 
entender as palavras que foram seladas. Uma vez se 
mantendo em vigilia  qualquer um iria entender estas coisas, 
Cristo não viria como um ladrão na noite para eles. Jesus 
virá “como ladrão” somente para aqueles que insistem que 
não temos como saber o tempo de chegada de Cristo. Ao 
insistir que não é possível saber o tempo, as igrejas estão 
indicando que estão em trevas e não têm a intenção de sair.  
Isto é muito sério para alguém que teimosamente insistem 
que não podemos saber o tempo do fim. Isto é porque 
quando Jesus vier sobre eles, será como um “ladrão” e de 
repente eles serão destruídos e não fugiram do terrível juízo 
de Deus. Isso tudo é muito triste, porém, o Senhor dá a cada 
um de nós um forte encorajamento através do exemplo 
bíblico dos ninivitas. O povo de Nínive também ouviu o 
aviso de Deus e do juízo que se aproximava.  
O CASO DOS NINIVITAS 
Deus enviou o profeta Jonas a Nínive para levar uma 
mensagem incrível contendo uma única frase: 
Jonas 3:4  …e pregava, e dizia: ainda quarenta dias, e 
Nínive será subvertida.  

Foram apenas algumas palavras! Essa era a mensagem por 
inteira que Jonas foi ordenado por Deus para trazer aos 
habitantes de Nínive. Uma mensagem que continha 
basicamente dois elementos: o tempo (40 dias) e  
julgamento (subvertida). Este verdadeiro relato histórico do 
Senhor  enviando Jonas para avisar os ninivitas, ressalta 
mais uma vez, o padrão de Deus na Bíblia de advertir as 
pessoas antes de trazer a Sua ira sobre eles. É absolutamente 
incrível o que encontramos no versículo seguinte: 
Jonas 3:5  E os homens de Nínive creram em Deus…  

Olhando da perspectiva dos homens, os Ninevitas eram 
assírios. Jonas não era um cristão assírio. Naturalmente ele 
não falava a língua deles. Não só ele era de outra nação, era 
uma nação inimiga. De repente, aquele homem estranho 
parecia anunciar “Ainda quarenta dias, e Nínive será 
subvertida.” 
Você pode pensar em quaisquer outras respostas que os 
Ninevitas poderiam ter tido como paródia, ou riso, ou 
descrença total? Em nosso mundo moderno. Poderíamos 
pensar: “Só um tolo ingênuo acreditaria nessa mensagem!” 
Sim, nós podemos facilmente pensar em muitas razões hoje 
porque uma pessoa acreditaria em algo tão ridículo, mas os  
Ninevitas creram. O que poderia ter convencido os ninivitas 
que esta notícia horrível era verdadeira e foi realmente de 
Deus? Certamente, não era o volume de provas. Jonas não 
veio com uma enciclopédia de estudos do ensino da Bíblia e 
colocou-as na porta da cidade de Nínive. Não! Ele só falava 
uma única frase e eles ainda assim  acreditaram: 
Mateus 12:41 Os Ninevitas ressurgirão no juízo com esta 
geração e a condenarão, porque se arrependeram com a 
pregação de Jonas... 
Você  agora sabe sobre Sábado, 21 de maio, de 2011, sendo 
o dia do Julgamento. Talvez você tenha ouvido muitas 
evidências bíblicas e, no entanto, ainda assim, você não 

acredita em Deus. Você precisa de mais provas? Os 
Ninevitas não tiveram o luxo de tanta abundância de 
informações, como as que temos hoje. Eles tinham apenas 
um pobre verso da Escritura para compreender. Hoje somos 
capazes de dar às pessoas um monte de informações que sai  
diretamente da Bíblia.  (Para mais informações sobre o dia 
do julgamento no próximo 21 de maio de 2011, embora não 
sejamos relacionados com a Family Radio, EBF recomenda 
seus livros (gratuitamente), “Estamos Quase Lá!” Escreva 
para: Family Radio, Oakland, CA 94621 EUA ou leia 
online: www.familyradio.com).  No entanto varias 
informações nunca convenceram ninguém. Jesus mostrou 
isso quando Ele disse: 
João 8:47  Quem é de Deus escuta as palavras de Deus; 
por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus.  
Por favor, tome nota da gravidade mortal em que os 
Ninevitas creram em Deus e com urgência agiram sobre a 
situação: 
Jonas 3:6-8  Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, 
e levantou-se do seu trono, e tirou de si seus vestidos, e 
cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza...dizendo... 
Clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um, 
do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. 

DISCERNINDO O TEMPO E O JULGAMENTO 
Temos analisado a história bíblica, e visto como o Senhor tem 
repetidamente  informado Seu povo da aproximação  da época 
do Julgamento, e do Juízo  que de fato ocorrerá. Isto é tão 
consistente em toda a história bíblica  que isso certamente 
pode ser considerado um princípio bíblico, como Amós 3:7 
diz: “Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, 
sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.” 

Na Bíblia, o Senhor divide a humanidade em dois grupos. 
Ele se refere àqueles que Ele salva como “sábios” e àqueles 
que Ele não salva como “tolos”. Ele também descreve como 
os justos ou “maus”. A distinção entre os dois não tem nada 
a ver com a inteligência ou a sabedoria humana ou mérito 
humano de qualquer tipo. Simplesmente, é  sábio (o 
declarado justo), se Deus salvou e deu-lhes o Espírito de 
Cristo. Aqueles que não são salvos são tolos ou perversos, 
pois não possui o Espírito de Cristo (sabedoria). Se mantiver 
na mente a definição da Bíblia, de sabedoria, vai nos ajudar 
muito na compreensão dos versos como: 
Daniel 12:9-10 …Vai Daniel, porque estas palavras estão 
fechadas e seladas até o tempo do fim... E nenhuns dos 
ímpios entenderão, mas os sábios entenderão. 

Definitivamente, era a intenção do Senhor  selar a Sua 
Palavra (a Bíblia), até o tempo do fim. Mas, em seguida, 
Deus aponta como “nenhum dos ímpios” será capaz de 
compreender. Compreender o quê? Bem, Ele está se 
referindo a entender A Palavra de Deus que terá o selo 
aberto no momento final. Nenhum dos perdidos do mundo 
vai entender essas coisas, assim como as pessoas do mundo 
dos dias de Noé, não  levou em conta o aviso do dilúvio e, 
assim como o genro de Ló rejeitou o aviso dado a eles para 
fugir da cidade. Igualmente hoje, nenhuns dos não salvos 

entenderão, no entanto, “os sábios” só vão entender por 
causa da grande misericórdia de Deus. O Senhor manifesta 
esta verdade mais uma vez, nestes versos maravilhosos: 
Eclesiastes 8:5 …e o coração do sábio discernira o tempo e 
o juízo. 
Provérbios 28:5  Os homens maus não entendem o juízo, 
mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. 

Pelo sim ou não, sabemos que  21 de maio de 2011 é Dia do 
Julgamento; Porém  dependemos de que Deus abra ou não 
nossos olhos para entender essas coisas. Se for da vontade 
Dele, nós saberemos que 21 maio de 2011 é o dia da ira do 
Senhor. Se Ele não abrir os olhos, então nós não sabemos. A 
Bíblia nos diz que a maioria das pessoas no mundo não são 
escolhidas para a salvação. É por isso que Cristo vem de 
forma inesperada para bilhões de pessoas. Eles não entendem 
as coisas espirituais. Como eles não têm o espírito de Deus, 
eles não vão receber o aviso e  eles não vão entender. 
Infelizmente, eles certamente irão perecer:  
Ezequiel 33:4-5  Se aquele que ouvir o som da trombeta 
não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu 
sangue será sobre a sua cabeça…mas, o que se dá por 
avisado, salvará a sua vida. 

O povo de Deus sabe (como os ninivitas), que estas datas 
são verdadeiras e confiáveis apenas porque essa informação 
vem direto da Bíblia. Muitas pessoas vão confiar em suas 
igrejas e seus pastores, que irão certamente dizer que eles 
não têm que se preocupar com uma data. Porém nenhumas 
dessas coisas são confiáveis. A verdade é que a única coisa 
confiável no mundo é a Bíblia. É por isso que estamos cada 
vez mais próximos desta data: 21 de maio de 2011. A grande 
questão para cada pessoa é, “Você acredita na Bíblia ou 
você confia em alguma coisa a mais alem da Bíblia?”  
Provérbios 3:5  Confia no SENHOR de todo o teu coração, 
e não te estribes no teu próprio entendimento. 
Salmo 119:42 …pois confio na tua palavra. 

Visite-nos na Internet: www.ebiblefellowship.com 
Email: ebiblefellowship@juno.com 

Também você pode chamar EBF gratuitamente ligando:     
1-877-897-6222 (apenas EUA).   

Além disso, escreva para: EBible Fellowship,  
P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079  USA 

Atos 17:30-31  Mas Deus, não tendo em conta os tempos 
da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em 
todo o lugar, que se arrependam;  Porquanto tem 
determinado um dia em que com justiça há de julgar o 
mundo, por meio do homem que destinou… 

A BIBLIA REVELA 

 NÓS PODEMOS SABER 
O DIA DO JULGAMENTO! 

21 DE MAIO DE 2011 
Após Ouvir sobre a informação de que 21 de maio de 2011 será o 
dia do Julgamento, muitas pessoas que estão dentro das igrejas 
referem-se imediatamente a alguns versos da Bíblia como: 
Mateus 24:36 Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem 
os anjos do céu, mas somente meu Pai. 

“Você vê,” eles dizem depois de apontar para este verso, “a 
Bíblia nos fala que nenhum homem pode saber”. Eles ainda 
adicionam, “Nem ainda Jesus mesmo sabe o tempo; portanto, 
essa data de 21 de maio de 2011 está toda errada.” Como é 
freqüente, depois de fazerem esta afirmação a respeito do fim 
do mundo, este individuo (a) diz que isto nunca irá acontecer. 
“Pois,” pensam eles, “a Bíblia diz que não podemos saber o 
tempo do fim.” Claramente reconhecemos de que estes versos 
estão dentro da Bíblia. No entanto, a questão é: O resto da 
Bíblia suporta a idéia de que nós não podemos saber o tempo do 
fim do mundo?  
Ou, existem mais informações na Bíblia que permite os 
servos de Deus aprender sobre a data do fim do mundo? 
Primeiro de tudo, devemos rapidamente mencionar de que 
Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. E desde que Jesus é o 
Deus Todo-Poderoso, não há duvida nenhuma de que Ele 
sabe quando será o fim do mundo. 
Job 24:1 …Visto que do Todo-Poderoso não se encobriram 
os tempos… 
O propósito deste folheto é para mostrar que desde que nós 
chegamos ao tempo do fim da história da terra, isto será, (e 
sempre tem sido), o plano de Deus revelar informações da 
Bíblia, pela Bíblia, a respeito do fim do mundo, incluindo o 
seu tempo exato. Por exemplo, vemos esta idéia na seguinte 
passagem das escrituras: 
Daniel 12:4  E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela 
este livro, até ao fim do tempo; muitos correrão de uma 
parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. 

De acordo com estes versos, Deus fechou e selou as palavras 
deste livro (a Bíblia) até o tempo do fim. Porque as 
informações da Bíblia estavam seladas, nenhum homem 
poderia saber o tempo do fim. Mas existe uma forte razão 
para acreditar que os selos em Daniel 12:4 seriam tirados 
assim que o tempo do fim chegasse. Para melhor entender, 
uma vez que o tempo do fim se aproxima, “o conhecimento 
aumentará.” Mateus 24:36 declara que ninguém sabe “mas 
meu Pai somente.”  Deus sempre soube do tempo do fim do 
mundo. Desde que Deus mesmo é o autor da Bíblia, não 
haveria nenhum problema em esconder estas informações 
dentro da Bíblia onde permaneceu dormente até alcançar o 
ponto na historia em que seriam revelados, e ao chegarmos 
ao tempo do fim, Deus as revelaria ao seu povo.   
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