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Em Isaías 46: 9-11 , Deus declarou: “ Pois eu sou Deus, e não há outro; Eu sou Deus e
não há ninguém como eu! ”

A onisciência de Deus - "Eu faço conhecido o fim desde o princípio."

Essa é a definição de profecia bíblica.

A onipresença de Deus - "Eu faço conhecido desde os tempos antigos o que ainda está
por vir."

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2046.1-11
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Pet%202.1-18
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2046.9-11
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2046.9-11


Esse é o drama que se desenrola do plano de redenção de Deus.

A onipotência de Deus - “Meu propósito permanecerá e farei tudo o que eu quiser”.

Essa é a definição da soberania de Deus.

A profecia bíblica não prediz o futuro pelo uso de alguns códigos numéricos ou cálculos
de calendário. A profecia bíblica é reveladora daquilo que Deus revelou nas Escrituras a
respeito de Seu plano para nossa redenção.

“Certamente o Senhor Deus nada fará a menos que revele
Seu segredo a Seus servos, os profetas.” 

 Amós 3: 7
   Em nenhum outro momento na história do mundo houve um desejo tão global de formar
um sistema mundial de governo.

Há 2.500 anos, o profeta Daniel disse que um império surgiria antes do retorno de
Jesus Cristo e estabeleceria uma Nova Ordem Mundial.
Todos os outros profetas importantes também previram que as condições políticas e
econômicas no final desta era forçariam as nações a se fundir em uma ordem global
que seria governada por um governante totalitário com punho de ferro.

Como os Estados Unidos são o principal obstáculo para o estabelecimento dessa
“Grande Restauração”, os globalistas em nosso governo veem a pandemia Covid-19
como a oportunidade perfeita para levar adiante seus planos.
Portanto, a retórica sobre as vacinas e máscaras não é sobre a nossa saúde, mas
sobre a capacidade dos governos de controlar nossas vidas.

No entanto, a verdadeira batalha existe no mundo espiritual entre as legiões de
demônios de Satanás e as hostes angelicais de Deus. Essas forças do bem e do mal
estão lutando pelo controle da Terra e de seus habitantes.

Os estudantes da profecia bíblica acreditam que estamos nos últimos dias desta fase
da "Batalha dos séculos", e ela não está apenas acontecendo na arena política, mas
está explodindo em terrorismo mundial, perseguição religiosa, anti-semitismo, anarquia
, violência e ilegalidade.
Ao mesmo tempo, a terra está nos avisando de uma revolução que se aproxima com
tempestades violentas, inundações recordes, incêndios, secas, terremotos, pestes
devoradoras de safras, pragas, doenças e morte.

Ao mesmo tempo, há uma apatia espiritual generalizada, apostasia galopante, a
dissolução da família e a desintegração da cultura.
Em Mateus 24 , Jesus disse, a geração que vê a combinação de todas essas
coisas também verá Seu retorno a esta terra.

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%203.7


Do nosso ponto de vista, o mundo pode estar desmoronando. Mas, da perspectiva de
Deus, tudo está se encaixando e algo bom está para acontecer para aqueles que crêem
em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.

“Deus não apenas conheceu o fim desde o princípio, mas
planejou, fixou, predestinou tudo desde o princípio.

Arthur Pink

1. A Linha do Tempo Panorâmica da Bíblia -

Os 66 livros da Bíblia foram escritos por 40 autores diferentes; mais de 1500 anos e em
três línguas.

A mensagem unificadora da Bíblia é o plano de Deus para a redenção daqueles que
estão separados de Deus por causa de seus pecados.
Embora Deus tenha usado autores humanos para escrever a Bíblia, o Espírito Santo
supervisionou o que eles escreveram para que fosse suficiente para revelar Sua glória



e graça aos leitores de todas as raças e gerações.

Para sermos capazes de entender a profecia bíblica, devemos ser capazes de ler a
Bíblia no contexto da linha do tempo em que os livros individuais foram escritos.

2. A natureza progressiva da Bíblia -

   Para dividir corretamente a palavra da verdade e interpretar corretamente a profecia
bíblica, deve-se entender a narrativa progressiva, porém unificada, da Sagrada
Escritura. É dividido em quatro atos distintos:

Ato Um: Criação - Deus criou tudo o que existe no céu e na terra, e então Ele fez o
homem e a mulher, à Sua imagem, para desfrutar Sua bela criação e desfrutar da
comunhão com Ele.

Ato Dois: Queda - enganados pela mentira de Satanás, Adão e Eva se rebelaram
contra Deus e foram expulsos do Jardim do Éden. Sua comunhão com Deus foi
quebrada, assim como sua confiança mútua. Doença, doença, desastre e morte
tornaram-se a norma da vida.
Terceiro ato: Redenção - em Gênesis 3:15 , Deus começou Seu plano para redimir o
homem caído da penalidade do pecado. Deus deu muitos “tipos” do que seria
necessário para redimir o homem perdido do pecado, mas todos apontavam para a
morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.15


Ato Quatro: Restauração - no final da Tribulação, Jesus retornará a esta terra como o
Rei dos reis e Senhor dos senhores, removerá a maldição do pecado e restaurará a
terra à sua antiga glória. Aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador e
Senhor durante a “era da igreja” governarão e reinarão com Ele por 1.000 anos nesta
terra e então nos novos céus e nova terra para sempre.

3. A natureza profética da Bíblia -

A história secular pára com o último evento histórico que ocorreu hoje - a “história
principal” no noticiário desta noite.
A história profética continua a se desdobrar na eternidade futura, pois foi determinado
que ocorreria por Deus na eternidade passada.

A profecia bíblica é a única fonte precisa da verdade para nos ajudar a nos preparar
para os eventos do futuro.

Até mesmo a maioria dos cristãos vê a Bíblia como um livro de história ou um livro de
fé. Apenas alguns vêem a Bíblia como um livro de profecia.

A Bíblia é o drama que se desenrola do plano de Deus para a redenção do homem
perdido.

O plano começou no Livro do Gênesis com o casamento de Adão e Eva no Jardim do
Éden, e termina no Livro do Apocalipse com o casamento de Cristo e Sua Igreja, e Seu



reinado milenar nesta terra como o Rei dos Reis , e o Senhor dos Senhores.

A Bíblia é a história de como:

“Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito,
para que todo 

 aquele 
 que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16

Domingo que vem: 
O Drama da Redenção de Deus 

 “O Arrebatamento da Igreja”.

https://biblia.com/bible/nkjv/John%203.16

