Ou seja, está restando pouco tempo aos crentes em
Cristo, à Igreja do Senhor Jesus Cristo, para prepararem-se
para a transformação e para receberem aos mortos em Cristo
que ressuscitarão em corpos gloriﬁcados.
É um tempo de preparação, é um tempo de nos aproximarmos cada dia mais a Deus, para estarmos preparados
para nossa transformação; e é um tempo de preparação
também para os judeus: para a Vinda do Reino de Deus à
Terra, e receberem a Elias e a Moisés – as Duas Oliveiras – e
depois, o Messias (o Messias judeu).
Porque haverá um Profeta (Elias e Moisés) fazendo o
trabalho de introdução, ou seja, precursando a Vinda do
Reino e Seu Rei para o povo judeu.
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Para esta ocasião, leremos em Isaías, capítulo 65, do
versículo 17 ao 25:
“Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra; e não
haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se
recordarão.
Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu
crio; porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e
para o seu povo gozo.
E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo;
e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor.
Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem
velho que não cumpra os seus dias; porque o menino
morrerá de cem anos; porém o pecador de cem anos será
amaldiçoado.
E ediﬁcarão casas, e as habitarão; e plantarão vinhas,
e comerão o seu fruto.
Não ediﬁcarão para que outros habitem; não
plantarão para que outros comam; porque os dias do meu
povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos
gozarão das obras das suas mãos.
Não trabalharão debalde, nem terão ﬁlhos para a
perturbação; porque são a posteridade bendita do Senhor,
e os seus descendentes estarão com eles.
E será que antes que clamem eu responderei; estando
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eles ainda falando, eu os ouvirei.
O lobo e o cordeiro se apascentarão juntos, e o leão
comerá palha como o boi; e pó será a comida da serpente.
Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte,
diz o Senhor.”
Que Deus abençoe nossas almas com Sua Palavra e nos
permita entende-la.
O tema para esta ocasião, é: “O TEMPO PARA O
ESTABELECIMENTO DO REINO DO MESSIAS NA
TERRA.”
Que Deus nos abra as Escrituras e o entendimento para
compreender.
Esta passagem bíblica que lemos, é uma passagem
messiânica que nos fala do Reino do Messias que há de ser
estabelecido na Terra, do qual os discípulos de Jesus Cristo
(já ressuscitado, no dia em que subiria ao Céu) lhe
perguntam: “Restaurarás Tu o Reino a Israel neste tempo?”
Ele diz: “Não corresponde a vós saber os tempos e as
estações que o Pai estabeleceu em Seu próprio poder.”
(Livro dos Atos, capítulo 1.)
A única esperança que há para Israel e para a humanidade é a restauração do Reino do Messias, do Reino de
Davi. A única esperança é, então, o estabelecimento do
Reino do Messias na Terra. Não há outra esperança para a
família humana; não há outra esperança para Israel. A única
esperança onde está a promessa para ser cumprida, de paz
para Israel e para toda a humanidade, é no Reino do
Messias, descendente do rei Davi; ou seja, o estabelecimento do Reino de Deus na Terra pelo Filho de Davi. É um
Davi – um membro da família de Davi. Portanto, essa é a
única esperança que há para o povo de Deus.
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