Discernindo Tempos e Épocas
Jan Gottfridsson (Palavra Ministrada em Novembro.2020 – Viagem ao RJ)

Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. (Sl 90.12)

Precisamos discernir os sinais dos tempos para sermos sábios, para sabermos o que fazer
e como agir (Mt 16.1-3; Lc 12.56; 1 Crônicas 12.32).
Que tempo é esse que estamos vivendo? Não o tempo físico (contagem dos dias, tempo
cronológico humano) mas o tempo da cronologia de Deus: qual é esse “tempo especial”
(kayros)?

De acordo com a Bíblia, estamos vivendo os ÚLTIMOS DIAS
Hb 1.1-2

Dias em que Deus passou a falar à humanidade através de Jesus,
seu amado Filho.
Conhecidos como plenitude do tempo e plenitude dos tempos.

Gl 4.4-5
Ef 1.9-10

Foram “inaugurados” pelo nascimento de Jesus como homem. A
vida e a obra de Jesus transcorreram dentro desse “tempo especial”.
Nesse “tempo especial”, Deus está fazendo convergir todas as coisas para Jesus.

Hb 9.26

Também chamados fins dos tempos.
De fato, os últimos dias.

At 2.17-18

O profeta Joel tinha escrito “E acontecerá, depois, que derramarei o
meu Espírito sobre toda carne...”. Pedro, porém, cheio do E. Santo,
chamou o tempo do derramamento do Espírito Santo de “últimos
dias”.

Na verdade, estamos na ÚLTIMA HORA desses últimos dias
Filhinhos, esta é a última hora. E, como vocês ouviram que o anticristo vem, também
agora muitos anticristos têm surgido; por isso sabemos que é a última hora. (1 Jo 2.18)

Somos os trabalhadores da “undécima hora”, de acordo com a parábola dos trabalhadores da vinha (Mt 20.1-16)
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Algumas características deste tempo
Tempos difíceis, tempos de muita pressão (1 Tm 4.1-4; 2 Tm 3.1-5; 2 Pe 2.1-3; 2 Pe 3.14)
 Endeusamento do EU: orgulho, vaidade, soberba, ostentação, etc.
 Amor ao dinheiro
 Ausência/diminuição do amor natural de uns pelos outros
 Hipocrisias
 Apostasias
 Surgimento de heresias destruidoras dentro da igreja
 Escárnios e zombarias sobre a volta de Jesus
 Mais afeição aos prazeres do que a Deus: entretenimentos, mídias sociais, impurezas, prostituições, vícios de todo tipo, etc.
 Aparecimento de falsos “cristos” e falsos profetas

O que devemos fazer nesses dias, como agir?
Assim como os filhos de Issacar, Deus nos chama para discernirmos o tempo em que estamos vivendo, para sabermos o que fazer e ensinarmos a outros (1 Cr 12.32).
É tempo do povo que conhece o seu Deus ser forte e ativo (Dn 11.32). Tempo de seguirmos firmes no caminho, até o fim (Dn 12.13).
Sendo assim, é tempo de:
1) “Olhar para cima”, ou seja, buscar a Deus, buscar intimidade com o Pai, o Filho e o
E. Santo
 Em palavra, em oração, em louvor e em sermos cheios do Espírito Santo. Tempo
de buscar a Deus enquanto se pode achar, porque haverá tempo onde isso não
será mais possível.
 Sl 32.6; Sl 34.1; Is 55.6; Os 6.3; Ef 5.18; Cl 3.16
2) “Olhar para dentro”, ou seja, amarmos e servirmos os irmãos e irmãs, vivendo em
santidade
 Sendo criteriosos e sóbrios. Nada substitui a comunhão de amor entre os irmãos,
servindo uns aos outros conforme o dom (1 Pe 4.7-10). Amor de uns pelos outros
é característica dos discípulos de Jesus (Jo 13.34-35)
 Não deixemos de nos congregar, pois o dia da volta do Senhor está muito próximo (Hb 10.25)
 Andemos dignamente nos revestindo de Jesus e não dispondo nada para a carne
e suas concupiscências (Rm 13.11-14 – DISPOR: planejar, projetar, maquinar)
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3) “Olhar para fora”, ou seja, tempo de colheita
 Aproveitando bem as oportunidades (Cl 4.5)
 Pregar a Jesus e seu Reino, quer seja oportuno, quer não (2 Tm 4.2)
 Chamando as pessoas para a reconciliação com Deus (2 Co 5.18-20)
 Esse é o “tempo oportuno”, o dia da salvação (1 Co 6.1-2)
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