Tema: Sinais dos Tempos (Pr. Jedilson Rodrigues)
Segue abaixo o Relatório da ONU, que alerta para efeitos severos do aquecimento global
(Edição do dia 31/03/2014 - Atualizado em 31/03/2014 09h32)
Mundo não se preparou para lidar com as mudanças, dizem cientistas.
Previsões assustadoras mostram efeitos na agricultura e no clima.
Cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU da divulgaram nesta
segunda-feira (31), no Japão, um novo relatório que alerta para os efeitos do aquecimento
global, que devem ser severos e irreversíveis.
No Brasil, o relatório chama atenção para a ameaça a várias espécies. A China, grande
consumidora de grãos, vai enfrentar períodos de estiagem que vão castigar as plantações.
A seca vai provocar incêndios na Austrália. Na África, o principal problema será a falta d'água.
A Europa, principalmente o norte do continente, terá que enfrentar as enchentes por causa do
aumento do nível dos oceanos. Esse problema é agravado pelo derretimento do gelo em regiões
como a Groenlândia. Além das enchentes, a Europa vai enfrentar mais secas e inundações.
Nenhum canto do planeta escapa às previsões catastróficas da ONU. O mundo não se preparou
para lidar com as mudanças, segundo o relatório. E o pior ainda está por vir.
As secas vão ficar ainda mais severas, a agricultura terá que migrar para as regiões mais frias e
o preço dos alimentos deve subir e prejudicar milhões de pessoas.
As evidências estão mais fortes do que nunca. O clima no planeta está sofrendo transformações
por influência do homem. A conclusão está no relatório resultado de estudos de mais de 700
cientistas de quase cem países.
Segundo os pesquisadores, desde o ano de 1850, a cada três décadas é possível registrar
aumento nas temperaturas, e os primeiros dez anos do século XXI foram os mais quentes até
agora.
Um gráfico mostra que quanto maior a concentração de dióxido de carbono - o CO2 - na
atmosfera - maior a temperatura. Os níveis de CO2 nunca estiveram tão altos, consequência da
queima de carvão e combustíveis como a gasolina.
Os estudiosos afirmam que os sinais mais visíveis do aquecimento global vêm do Polo Norte,
onde há cada vez menos gelo.
O relatório das Nações Unidas faz previsões assustadoras. Os cientistas dizem que se a emissão
de CO2 continuar nos níveis atuais, os danos poderão ser irreversíveis. Oceanos mais quentes,
tragédias climáticas mais frequentes, inundações, menos água potável e menos comida no
mundo. Lavouras de trigo, arroz, soja e milho poderão virar cinzas.
O Brasil é citado no documento. Segundo os cientistas, ainda somos - de longe - o país que mais
desmata as florestas. A boa notícia é que na última década o ritmo vem diminuindo.
Para o Nordeste brasileiro, um alerta: nos próximos 86 anos, a quantidade de chuvas pode
diminuir em 22%.
O Banco Mundial estima que, a partir de 2050, o mundo terá que gastar o equivalente a R$ 200
bilhões por ano para se adaptar a esse cenário sombrio.
Sinais dos Tempos:
1. Sinais relativos a Humanidade (Mt. 24:10,12 / Is. 5:20 / Ap. 16:13,14).
Vida radicalmente secularizada, comportamentos com valres invertidos, ódio explícito ou
velado para com os servos de Deus, promiscuidade. Quando manifestam qualquer
religiosidade é no sentido contrário ao Deus verdadeiro.
2. Sinais relativos a Igreja:
É bom fazermos uma distinção entre a igreja de Jesus Cristo e os cristãos nominais.

a) A Igreja de Jesus Cristo: Busca acentuada pela Palavra de Deus, sensibilidade ao
Espírito Santo, testemunho autêntico e vibrante, amor pelos perdidos, esperança
na volta de Jesus Cristo sem qualquer senso de escapismo e entreguismo. (Ap. 1:3
/ ITm. 4:16 / ICo. 1:18).
b) Cristãos Nominais: Fazem severas restrições às Sagradas Escrituras, creem só no
que diz respeito às suas conveniências, valorizam mais as coisas do que as pessoas,
são relativistas, são como o camaleão e o chuchu, mudam de cor e sabor
dependendo das circunstâncias e ambientes, não tem identidade forjada no caráter
de Cristo, não suportam a sã doutrina. (IITm. 4:3,4 / Ap. 3:15 / IICo. 11:3,13).
3. Sinais relativos à natureza:
A grande tribulação: Este é um período escatológico que ocorrerá entre o “Arrebatamento
da Igreja” e a “Vinda gloriosa de Jesus”. Durará cerca de sete anos, sendo que, os três
anos e meio iniciais será de relativa paz no mundo propiciada pelo Anticristo e nos três
anos e meio finais, ocorrerão todos os eventos abaixo descritos.
a) Ap. 6:12 = Um grande tremor de terra de tal proporção que o sol escurece e a lua fica
avermelhada como sangue. Quem sabe, em virtude de cinzas vulcânicas lançadas no ar?
b) Ap. 6:13 = Com o tremor de terra, mencionado no versículo anterior e, com a queda
frenética das estrelas sobre a terra, dá pra imaginar o grau de destruição, com vulcões
em erupção, inclusive na costa oceânica, o mar revolto com ondas gigantes (tsunamis).
c) Ap. 6:14 = Nuvens, corpos celestes agitados nos céus dão ideia do firmamento como um
pergaminho sendo enrolado. Na terra o relevo é drasticamente alterado.
d) Ap. 6:15,16 = As pessoas de todas as classes sociais entram em pânico. Uns como animais,
tentam se proteger nas cavernas, outros, procuram, em vão, a morte.
e) Ap. 7:1 = O vento não sopra, o mormaço é intenso. É o aquecimento do planeta. As
calotas polares com certeza se derreterão causando grandes inundações.
f) Ap. 8:7 = Saraiva e fogo. A terça parte da flora será queimada (e talvez a terça parte da
fauna, também). A biodiversidade é radicalmente dizimada. Ocorrerão erosões em várias
áreas e a desertificação da terra avançará consideravelmente.
g) Ap. 8:8,9 = Um grande monte ardendo em fogo cai no mar. Ocorrerão novas erupções
vulcânicas, deslizamentos submarinos e grandes ondas (tsunamis) se formarão. A
temperatura dos oceanos se elevará causando mais degelos nas calotas polares. Mais
inundações acontecerão. Neste momento haverá muita morte de animais marinhos e
grandes destruições de embarcações.
h) Ap. 8:10,11 = Uma estrela por nome absinto cai sobre a terça parte dos rios e fontes. Com
a queda dessa estrela, a terça parte das fontes de águas ficarão poluídas, podemos até
deduzir que haverá, também, poluição dos lenções freáticos.
i) Ap. 8:12 = Com o escurecimento da terça parte destes astros, a fotossíntese ficará
comprometida. Sem falar nas baixas temperaturas.
j) Ap. 9:1-11 = Estas pragas virão para atormentar somente os seres humanos. João sente a
falta de palavras precisas para explicar o que ele está realmente vendo. Por esta razão,
ele tenta traçar uma comparação com as pragas conhecidas em sua época.

