
QUEM TEM OUVIDOS PARA OUVIR, OUÇA         (1 parte) 

                 ESTUDOS PROFÉTICOS             

O SERMÃO PROFETICO NO MONTE DAS OLIVEIRAS 

(MATEUS 24:3; Marcos 13: 3,4; Lucas 21:7) 

Tendo Jesus saido do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os 

seus discipulos para lhe mostrar as construções do templo. Jesus porem lhes 

disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre 

pedra que não seja derrubada. 

E assentando-se Ele no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Ele os Seus discipulos 

particularmente dizendo:  (1)quando acontecerão essas coisas,( 2) qual é o sinal 

da Tua vinda e (3) do fim do mundo! 

O sermão profético no Monte das Oliveiras é desenvolvido nas respostas às tres 

perguntas: (1) Quando acontecerão essas coisas; (2) qual é o sinal da Tua vinda; 

(3) e do fim do mundo. 

“Quando acontecerão essas coisas”?  Quer dizer, a destruição de Jerusalem e do 

templo.A  resposta à esta primeira pergunta, encontra-se em Lucas 21: 20: 

Quando, porém virdes Jerusalem sitiada de exércitos, sabei que está próxima a 

sua devastação. Jerusalem sitiada por exércitos romanos, seria o sinal que 

indicaria o tempo da destruição.Eles eram então para fugir de Jerusalem e da 

Judeia e ir para os montes e os que estivessem no campo, não voltar à cidade 

(Lucas 21:21). Jerusalem foi sitiada em A.D 68 e em A.D. 70 Jerusalém e o templo 

foram destruídos exatamente de acôrdo com as palavras de Jesús. 

Em resposta a segunda pergunta,” qual é o sinal da Tua vinda”? Jesus dirigiu-se  à   

tribulação, mostrando os  eventos que  a precederia e eventos no tempo da 

primeira parte da mesma. 

(1) Aumento de falsos profetas (Mat. 24:4-5,11) 
(2) Querras e rumores de guerras  ( vs.6-8) - I,II guerra mundiais 
(3) Terremotos, epidemias, fome em vários lugares (v.7) 



(4) Perseguição (vs.9-10) 
(5) Multiplicação da iniquidade ( vs.12-13) 
(6) A pregação do Evangelho a todo o mundo (v.14)   
 
A resposta à segunda pergunta é desenvolvida nos versos vinte e nove a trinta e 
um do capítulo vinte e quatro de Mateus. Logo em seguida à tribulação daqueles 
dias, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do 
firmamento e os poderes celestiais serão abalados,depois destas coisas 
aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; todos os povos da terra se 
lamentarão ao ver o Filho do homem vindo do céu com poder e muita glória 
(vs.29-30). 
 
A  resposta à segunda pergunta é a glória shekinah na qual Jesus voltará para o 
povo Judeu (Mateus 24:29-31). 
  
No verso trinta e um lemos que Jesus enviará Seus anjos com a chamada da 
trombeta para ajuntar os remanescentes judeus, (aqueles que sobreviveram a 
tribulação) de uma extremidade a outra do universo. A chamada para ajuntar a 
sua noiva será tambem através da trombeta, como lemos em I Tessalonicenses 
4:16: Porque o Senhor descerá do céu com alarido, e com voz do arcanjo e com a 
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressucitarão primeiro. Depois 
nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas 
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 
 
A vinda de Jesús mencionada acima não é a  vinda para a igreja, mas  para os 
remanescentes judeus no fim da tribulação;  na Sua vinda para igreja ela O 
encontrará nas nuvens pelo arrebatamento antes da tribulação (I Tess.4:15-18).  
 
A resposta à terceira pergunta, (qual  é o sinal do fim do mundo)?  é nação contra 
nação, reino contra reino, fomes e pestilencia, terremotos em vários lugares. 
Jesus afirmou que tudo isso seria só  o comêço das dores. 
É importante notarmos que o capítulo vinte e quatro de Mateus dos versos 1-36 

são dirigidos à nação de Israel. 

EVENTOS PRECEDENDO A TRIBULAÇÃO 

(1) Primeira e segunda  guerras mundiais  
(2) O restabelecimento de Israel 



(3) Jerusalem sob o controle dos judeus 
(4) A invasão do Norte e seus aliados (Gogue e Magogue Ezequiel 38:1-39; 16) 
(5) Um sistema único mundial de governo  
(6) 10 reinos (1 parte da tribulação) 
(7) A elevação do anticristo à autoridade na segunda parte da tribulação (Apoc.13; 
Mat.24:15-30). 
 
A invasão do Norte e seus aliados, é o próximo evento a acontecer nas páginas 
proféticas  (Ezequiel 38).   
 
A Russia de hoje abrange todas as áreas mencionadas em Ezequiel 38 porque  Ela 
é localizada na parte extrema norte de Israel. Cremos portanto ser ela a lÍder da 
confederação Norte. Gogue,  um nome que expressa título tal como imperador é 
o título do líder que sairá da Rússia, e invadirá Israel com os seus aliados, tais 
como a Persia,representando o Irão, Cush representando a Etiopia ou os paises 
da Mesopotamia- Siria e Iraque, Put representando  a Somalia que tem fronteira 
com a Etiopia, Gomer que é a Alemanha e Togarma que é a Armenia. 
 
Um sistema único mundial de governo existirá depois da invasão de Gogue e 
Magogue. Nesse tempo  o mundo será governado por dez reis, dos quais tres se 
submeterão ao anticristo, na primeira parte da tribulação (três anos e  meio) e os 
demais nos últimos três anos e meio da tribulação. 
 
 


