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materiais pelas mídias sociais, pois 
muitas pessoas acabam não acessando 
a plataforma virtual da revista.

Marcelo Esteves / Via site

NOTÍCIAS FALSAS
Sou fã de podcasts e acompanho 
vários deles. Acabei de escutar o pod-
cast da Revista Adventista sobre fake 
news divulgado no dia 1º de abril. 
Achei o conteúdo ótimo, relevante 
e esclarecedor. Apesar de ter um 
estilo mais formal, penso que vocês 
estão no caminho certo. Sugiro que 
convidem entrevistados para outros 
possíveis episódios. Assim pode ter 
um tom mais de conversa. Espero 
pelos próximos e que a CPB invista 
mais nisso. 

Flávio Oak / Tatuí (SP)

ATUALIDADE E COMENTÁRIOS
Parabenizo os editores por terem pau-
tado na revista de abril um artigo que 
trata de um tema atual, de um pro-
blema global que nos aflige. Lamento, 
contudo, que os editores normal-
mente evitem pautar assuntos con-
temporâneos importantes, o que 
acaba deixando a igreja à deriva. De 
nada vale uma “sentinela” se ela esti-
ver dormindo ou alienada dos fatos, 
impedindo assim que dê o sonido 
certo na hora certa. Outra observa-
ção que tenho é quanto à pouca varie-
dade da seção Canal Aberto. Parece 
que temos alguns “comentaristas de 
plantão”, que todos os meses enviam 
sua opinião. Isso cansa os leitores. 
Agradeço a oportunidade de opinar 
como igreja. 

Winston Basílio / Belo Horizonte (MG)
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NÃO É O FIM
ENTENDA A DIFERENÇA ENTRE OS SINAIS GERAIS E O SINAL  
DECISIVO DA PROXIMIDADE DA VOLTA DE JESUS

ERTON KÖHLER
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A lista dos sinais gerais começa 
alertando contra o engano, mas em 
seguida apresenta um dos maiores 
medos da humanidade: “guerras 
e rumores de guerras”. Lembra, 
porém, que “ainda não é o fim” 
(v. 6). Também haverá fome, pes-
tes e terremotos, mas “tudo isto é 
o princípio das dores” (v. 8). Jesus 
ainda fala de tribulação, persegui-
ção religiosa, escândalo, traição, 

O FIM NÃO VIRÁ PELA 
GRAVIDADE DA CRISE, 
MAS PELO AUMENTO 
DA ESPERANÇA; NEM 
SERÁ DEFINIDO PELO 
CRESCIMENTO DO MAL,  
MAS PELAS 
OPORTUNIDADES  
DE DEUS

ódio, falsos profetas, aumento da 
iniquidade e falta de amor. Apenas 
aquele que “perseverar até o fim, 
esse será salvo” (v. 13). Três vezes 
Jesus mostra que os sinais gerais 
não são finais. Eles são apenas um 
processo de alerta.

O sinal iminente do fim é apre-
sentado em Mateus 24:14: “E será 
pregado este evangelho do reino 
por todo o mundo, para testemu-
nho a todas as nações. Então virá 
o fim.” Ficou claro? O fim não virá 
pela gravidade da crise, mas pelo 
aumento da esperança; nem será 
definido pelo crescimento do mal, 
mas pelas oportunidades de Deus. 
Ellen White é assertiva: “Dando 
o evangelho ao mundo, está em 
nosso poder apressar a volta de 
nosso Senhor” (O Desejado de 
Todas as Nações, p. 633). Por isso, 
quem ama a volta de Cristo prega 
o evangelho, busca o poder do 
Espírito Santo, vence a vergonha 
ou acomodação e se levanta para 
testemunhar. Não espalha uma 
mensagem de condenação e medo, 
mas um convite de esperança e sal-
vação. Afinal, condenação é uma 
consequência da rejeição e nunca 
o objetivo principal da mensagem 
bíblica.

O “evangelho do reino” é a volta 
de Jesus, e o convite para sua pro-
clamação está nas mãos de um 
povo que nasceu pregando Sua 
vinda e sofreu por ela, que carrega 
essa mensagem em seu nome e no 
centro de suas crenças fundamen-
tais. É um chamado especial para 
cada adventista do sétimo dia. 

Não podemos perder o foco. É 
importante conhecer os detalhes 
da Covid-19 e suas consequências, 
estudar sobre tragédias, catástro-
fes e outros sinais gerais, mas sem 
que isso se torne mais importante 
do que a pregação do evangelho. 
Apenas quando colocarmos todo o 
coração no cumprimento da missão 
a história de dor e sofrimento deste 
mundo terá seu ponto final. ]

ERTON KÖHLER é presidente da Igreja 

Adventista para a América do Sul

o ler o título deste artigo você 
pode imaginar que estou enfra-
quecendo nossa esperança ou 
subestimando o significado pro-
fético da pandemia da Covid-19, 

mas este não é meu objetivo. 
Não tenho dúvidas de que a crise atual é gra-

víssima e tem uma relação direta com a volta de 
Jesus, mas ela não é o ponto final da história. 
É preciso deixar de lado as muitas vozes que 
interpretam os eventos finais com base na per-
cepção, e estudar mais profundamente a Bíblia 
em busca da verdadeira explicação. Apenas 
ela pode livrar do engano, medo e alarmismo. 

O capítulo 24 de Mateus é esclarecedor. Nele 
há muitas informações sobre o tempo e os sinais 
da segunda vinda. São ensinos apresentados 
pelo próprio Cristo, “Aquele que era, que é e 
que há de vir” (Ap 4:8). Sua reposta aos discí-
pulos começa com uma lista de sinais gerais 
e termina com aquele que deverá ser o sinal 
iminente de Sua vinda (Mt 24:3-14). Os sinais 
gerais são apenas indicativos. Sempre aconte-
ceram, mas se intensificarão perto do fim. Já 
o sinal iminente demonstrará que o fim real-
mente chegou. Ele é definitivo. É importante 
acompanhar os sinais gerais, mas manter o 
foco no sinal iminente.
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