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A GERAÇÃO QUE VERÁ O CRISTO 
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O Sermão do Monte das Oliveiras foi pregado em resposta a uma pergunta especial dos 
discípulos: “E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?” (Mt 24.3, NVI). Em Sua resposta 
Jesus narrou os acontecimentos dos tempos do fim. É importante observar que Ele nunca criou 
qualquer tipo de obstáculo aos discípulos quando eles perguntaram sobre o assunto. Pelo 
contrário, fazia questão de revelar os eventos do fim. Aqui o único problema é que eles queriam 
saber o dia e a hora, e Jesus revelou que quanto a esta data e hora é uma decisão exclusiva do Pai: 
Mt 24:36 – “Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o 
Filho, senão exclusivamente o Pai.” 
 
Este diálogo aconteceu há apenas algumas horas do seu martírio, e sua pregação no monte se 
revestiu de uma importância singular. Em Mateus 24:3 os discípulos perguntaram: “Dize-nos, 
quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?” Eles 
estavam se referindo a futura destruição do Templo, que havia sido profetizada por Daniel. Observe 
como eles misturaram a destruição do Templo (que aconteceria somente trinta e cinco anos mais 
tarde), o retorno de Jesus e o fim dos tempos. Observe principalmente como eles associaram a 
vinda de Jesus com o fim dos tempos. Esta última combinação é muitíssimo importante para quem 
quer estudar os sinais pelas profecias, pois Jesus nunca orientou os discípulos a não combinar esses 
dois acontecimentos. Assim, estamos certos em concluir que eles aconteceriam em datas muito 
próximas. 
 
Jesus deu o sinal que nos deveria guiar acerca da sua vinda, e ele está em Mateus 24.32-33: 
“Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, 
vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam 
que ele está próximo, às portas”. A figueira agora passa a ser o elo fundamental entre a promessa e 
a sua realização. Quando a figueira brotar, quando os seus frutos mostrarem seu crescimento, 
estamos chegando perto da época da colheita.  
 
A maioria dos estudiosos de profecia associam Israel a figueira, e o que recebemos de sinal 
profético de Jesus acerca do arrebatamento da igreja tem profunda relação com a declaração do 
estado de Israel em 14 de maio de 1948 em um museu de Tel Aviv. A criação de Israel se baseou 
numa resolução aprovada um ano antes na Organização das Nações Unidas (ONU) e que previa a 
divisão do então território da Palestina em dois estados: um árabe e um judeu. O Sionismo, um 
movimento político que surgiu no final do século XIX e que defendia a formação de um Estado 
Nacional próprio para os judeus na Palestina, enfim havia vencido. A figueira brotou. E tem um fato 
significativo para nós aqui, o voto minerva nesta reunião da Onu foi dado por Oswaldo Aranha, um 
brasileiro. 
 
A partir daquele dia, judeus do mundo todo começaram a voltar para Israel. E há aqui um sentido 
mais que nacionalista, um sentido profético. A visita ilustre de Jesus só pode se dar com o visitado 
em casa. Judeus voltando para Israel nesta geração é uma composição profética do quadro que 
antecede o arrebatamento. São os frutos crescendo, um sinal de que a colheita está próxima. Eles 
necessitariam estar em Israel para conhecer este que será o evento mais magnífico da terra.  
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Eu não sei você, mas durmo e acordo pensando no arrebatamento. Simplesmente a qualquer 
momento este evento acontecerá, porque a figueira já brotou há 71 anos, e porque Jesus afirmou 
de forma direta e clara: “Que não passaria desta geração”. 
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