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Mateus 24:36 
“Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai.” 

 
Ninguém pode precisar o dia da volta de Jesus, isto está posto por Jesus. Porém, ele deixou sinais 
claros para onde devemos olhar enquanto aguardamos. O primeiro, é a promessa de que passarão 
o céu e terra mas a sua palavra não irá passar sem que se cumpram todas estas promessas (Mt 
24:35). Isto nos enche de convicção de que uma hora se dará sua vinda. Disse também que depois 
que a figueira brotasse, não passaria daquela geração.  
 
Os exegetas entendem que ele estava falando da instituição da nação de Israel, o que se deu em 
1948 em uma assembleia formada pela ONU e presidida por um brasileiro, gaúcho de Alegrete, 
chamado Osvaldo Aranha. Estamos, portanto, dentro da geração que subirá, e a qualquer momento 
isto se dará.  
 
Outro aviso importante é o da semelhança entre a geração que será arrebatada com a de Noé. Na 
geração de Noé eles foram exaustivamente avisados do que iria acontecer, mas ninguém deu 
crédito. Este é o elo de ligação entre as duas gerações. Quem hoje está se preocupando e dando 
crédito na vinda de Jesus? Cada um que cuide dos seus afazeres, sem sequer lembrar de que a 
qualquer momento a igreja será chamada para seu encontro com Jesus. Na verdade, e que tristeza 
por isto, nem os crentes estão dando muita importância a isto. 
 
Jesus evidenciou que na geração que subirá estaríamos vivendo sob pressões de guerra: “E ouvireis 
de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis...” Mateus 24:6. Elas são um sinal 
profético da sua vinda. Esta semana os Estados Unidos mataram Qassem Soleimani. Certamente o 
presidente Donald Trump tomou uma das decisões mais difíceis do seu governo, e não o fez sem 
ponderar as consequências disto junto com o congresso e as forças armadas americana. 
Considerado um dos homens mais poderosos do Irã, o general morto em um ataque aéreo no 
Iraque, era major da Força Al Quds, unidade especial da Guarda Revolucionária. Segundo 
especialistas em política internacional, ele era apontado como “cérebro” por trás da estratégia 
militar e geopolítica iraniana. O Soleimani havia sido o responsabilizado pela derrubada de um 
avião não tripulado americano de mais de quinhentos milhões de dólares, e pelo ataque à 
embaixada americana no Iraque. Certamente o Irã irá retaliar, e cada vez que acontece um conflito 
deste porte nós devemos lembrar que o mundo está se aproximando da necessidade de um 
mediador mundial. Alguém que se levante como uma voz de consenso e de mediação entre os 
conflitos continentais. E quando ele se levantar, este será o anticristo, então toda cena já estará 
montada para o período da grande tribulação, e antes, um pouquinho antes de tudo isto acontecer, 
a igreja será chamada às bodas do cordeiro. 
 
No mesmo texto que Jesus avalia a imprecisão da hora, nos adverte dizendo: “Por isso, estai vós 
apercebidos também; porque o Filho do homem há de vir à hora em que não penseis...” Mateus 
24:44. Por tudo isto, é melhor nos prepararmos para subir. Você tem pensado nisto? 
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