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Foto acima: Um pedestre atravessa a 13th Street NW em Washington durante o que 
normalmente seria a hora do rush na terça-feira. 
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O filho de Chuck Pierce estava preocupado, como muitas outras 
pessoas olhando para um mundo de mercearias saqueadas e 
cancelando temporadas esportivas e fileiras estranhas de pessoas 
afastadas um metro e oitenta. Então ele perguntou ao pai: "Este é o fim 
do mundo?" 

Essa é uma pergunta que você pode fazer quando tiver um pai 
que se chama profeta apostólico e lidera um ministério profético. "Não", 
disse Pierce, que mora em Corinto, Tex. "O Senhor me mostrou até 
2026, então eu sei que esse não é o fim dos tempos." 

A revolta mundial causada pela pandemia de novos coronavírus, 
que se espalha rapidamente, tem muitas pessoas pegando suas Bíblias, 
e algumas começam a se perguntar: isso poderia ser um sinal do 
apocalipse? 

Com certeza pode parecer apocalíptico. Mas não se você 
perguntar a escritores e pastores cristãos que passaram anos 
concentrando sua mensagem no Livro do Apocalipse - o livro final do 
Novo Testamento. Ela apresenta uma visão poética e escandalosa do 
fim dos tempos, na qual muitos líderes evangélicos a interpretam como 
significando que Jesus retornará à Terra, os crentes serão arrebatados 
para o céu e os que forem deixados para trás sofrerão sete terríveis 
anos de calamidades. Muitos desses profetas focados no Apocalipse 
não vêem o coronavírus anunciando a Segunda Vinda e o fim da vida 
na Terra como a conhecemos. 

"Se uma pessoa ficou completamente ignorante sobre o que a 
Bíblia diz sobre o Fim dos Tempos, ela pode pensar agora: É isso", 
disse Jeff Kinley, escritor de livros sobre profecia bíblica que vive em 
Harrison, Arkansas. 

Kinley disse que entende por que os americanos podem 
considerar apocalíptico esse momento de doenças que se espalham 
rapidamente, o isolamento de entes queridos e a quebra das bolsas de 

valores. Os americanos estão preparados para acreditar que o fim do 
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mundo pode chegar a qualquer dia. Em 2010, 41% disseram ao Pew 
Research Center que esperavam que Jesus voltasse até 2050. 

Kinley apontou Apocalipse 6: 8, que prevê mortes em todo o 
mundo "por espada, fome e praga", e as palavras de Jesus sobre os 
eventos antes do fim dos tempos em Lucas 21:11 : "Haverá grandes 
terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, eventos terríveis e 
grandes sinais do céu.” 

"Acho que ele está se referindo a um tempo futuro", disse Kinley. 
"Eu não acho que isso seja um cumprimento real disso." 

A Bíblia é muito específica sobre o que acontecerá antes do fim 
dos tempos, diz Kinley, e esses eventos ainda não foram revelados. Por 
um lado, o templo antigo de Jerusalém deve ser reconstruído primeiro. 

Gary Ray, um escritor do site de profecias Unsealed, concordou: 
Ele e seus colegas escritores evangélicos do Fim dos Tempos estão 
focados no que está acontecendo com locais sagrados em Israel, não 
com doenças. “O foco principal que temos em nossas mentes é Israel. 

Esse é o relógio profético de Deus. À medida que as coisas progridem 
nesse país, chegamos mais perto de quando o arrebatamento da igreja 
ocorrerá e depois a tribulação”, disse ele. 

Ray, que mora perto de Dallas, apontou que houve muitas 
pandemias na história do mundo, e nenhuma delas foi um sinal de um 
apocalipse que se aproximava. Mas este pode ser diferente, ele 
reconheceu - por causa de um evento astrológico em 2017 que Ray leu 
como cumprindo uma profecia em Apocalipse. Jesus disse que haveria 
pestilências e grandes sinais nos céus. E com certeza, essas duas 
coisas estão acontecendo juntas. 

Na opinião de Ray, esses presságios devem enviar não-cristãos 
apressadosem direção à Bíblia, para que possam se converter 
enquanto ainda houver tempo até que os cristãos sejam arrebatados e 
todos os demais tenham que suportar os miseráveis sete anos. "Deus é 
um deus muito gracioso", disse ele. “Ele quer que as pessoas mais 
possíveis sejam salvas. Ele está dando sinal após sinal após sinal, e 
eles são muito claros. 

Michael Brown, apresentador do programa de rádio cristão "The 
Line of Fire", com sede em Charlotte, também disse que o coronavírus 
não é um sinal do fim dos tempos, mas uma boa oportunidade para 
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refletir sobre o que ele acredita que virá. "Eu vejo isso como um teste 
para ver como reagimos à calamidade e às dificuldades", disse ele. "Se 
estamos abalados agora, como vamos reagir quando realmente ficar 
selvagem?" 

Uma razão para todas essas avaliações relativamente positivas de 
pessoas que poderiam ser profetas do juízo final? Pode ser a atitude do 
presidente Trump em relação ao vírus; o presidente, que é muito 
popular entre os cristãos evangélicos, durante semanas minimizou a 
seriedade da ameaça da doença. Seu tom, no entanto, ficou 
notavelmente mais preocupado nesta semana. 

James Beverley, professor do Tyndale Seminary em Toronto, 
disse que descobriu ao pesquisar seu próximo livro sobre Trump e 
profecia cristã que profetas carismáticos e pentecostais, que 
normalmente pensam que o fim dos tempos está próximo, têm menos 
probabilidade de prever desgraça durante o governo Trump . 

“Alguns estão dizendo que Satanás é a fonte de males como o 
vírus, mas falta a mensagem de desgraça e tristeza. Há uma visão tão 

positiva de Trump e desejos tão fortes de sua reeleição que há uma 
profunda esperança de que o vírus desapareça, uma economia forte 
retorne e Trump derrote o candidato democrata ", escreveu Beverley em 
um email. "É impressionante como os profetas carismáticos otimistas 
são desde que Trump venceu em 2016." 

 

 

https://www.washingtonpost.com/religion/2020/03/17/not-end-of-the-

world-coronavirus-bible-prophecy/ 

*Traduzido pelo Google Translate 

https://www.washingtonpost.com/politics/americans-kept-wondering-what-the-president-wanted-them-to-do-about-coronavirus-finally-trump-offered-some-guidance/2020/03/16/e58d8200-6793-11ea-9923-57073adce27c_story.html?tid=lk_inline_manual_24&itid=lk_inline_manual_24
https://www.washingtonpost.com/politics/americans-kept-wondering-what-the-president-wanted-them-to-do-about-coronavirus-finally-trump-offered-some-guidance/2020/03/16/e58d8200-6793-11ea-9923-57073adce27c_story.html?tid=lk_inline_manual_24&itid=lk_inline_manual_24
http://jamesbeverley.com/donald-trump-god-and-christian-prophecy-by-james-beverley/
http://jamesbeverley.com/donald-trump-god-and-christian-prophecy-by-james-beverley/
https://www.washingtonpost.com/religion/2020/03/17/not-end-of-the-world-coronavirus-bible-prophecy/
https://www.washingtonpost.com/religion/2020/03/17/not-end-of-the-world-coronavirus-bible-prophecy/

