O SEGUNDO SINAL E O SEU SIGNIFICADO
(João 4:43-54)

A cura do filho de um homem nobre – a quem este sinal é referido?
Uma coisa é certa: Este sinal não tem nada a ver com os judeus, ele é
relacionado aos gentios, da mesma maneira que o primeiro sinal é
relacionado a dispensação do cristianismo.
Tendo esse sinal acontecido depois dos “dois dias” em Samaria,
evidentemente refere-se ao evento depois dos dois mil anos da dispensação
do cristianismo. Sem examinar os detalhes deste incidente que encontramos
nas Escrituras, podemos dizer claramente que o homem nobre deste
acontecimento tipifica o Espírito Santo e o filho tipifica a igreja no fim da
dispensação do cristianismo. Todo o membro do Corpo de Cristo é nascido
da “agua e do Espírito” e é batizado “no Espírito formando um só corpo,
quer judeus, quer gregos” (I corintios 12:13).
A persoa instruida nas Escrituras, percebe aqui que a Igreja de Cristo no fim
dos tempos, chegara ao ponto de morte e poucos lamentam seu estado.
Vivemos hoje no período da igreja de Laodiceia, a igreja da apostasia.
Ela teve o seu começo em 1900- e continuará até o fim da dispensação.
(Apocalipse 3:14-22) O nome Laodiceia significa “governada pelo povo”,
Ela é completamente governada e orientada por regras humanas e vazia da
presença e direção do Espírito Santo. Em sua primeira carta a Timóteo,
Paulo assim se expressa: Mas o Espirito diz expressamente que nos últimos
tempos renegarão alguns da fé, dando ouvidos a espiritos enganadores, e a
doutrinas de demonios (I Timoteo 1:4). A igreja de Laodiceia é a completa
descrição da apostasia dos últimos dias.
Em primeira a Timóteo 4:1-4 Paulo declara que a apostasia vem de
demonios, ela foi dada a espíritos enganadores os quais pregam a doutrina de
demonios; eles falam mentiras, com a própria consciencia cauterizada
(II Timoteo 3:5; II Pedro 2:1-22). Em Apocalipse 3:20 lemos que o Messias
está fora desta igreja batendo-lhe a porta; Ele não encontra-se nela, porque
ela é uma igreja totalmente perdida. A exortação encontrada neste verso
acima mencionado é que se qualquer pessoa nessa igreja ouvir voz de
Yahshua e abrir-lhe a porta , Ele entrará e terá comunhão com ele; esta é
uma exortação para salvação.

Concluindo, então da mesma maneira que os judeus rejeitaram o Messias e
Sua mensagem, muitos da igreja composta de gentios e judeus, teem
rejeitado o fundamento básico da fé, e seguido regras humanas, desprezando
a essência da fé cristã. O Espírito Santo simbolizado no homem nobre da
história, suplica a Deus pela igreja e sua vivificação. E como existe um
remanescente entre o povo judeu, há tambem um remanescente no meio da
igreja, que ouve e reconhece a voz do seu Pastor,Yahshua. Este
remanescente será vivificado e arrebatado do meio da apostasia.
Este segundo sinal é portanto para a igreja com a promessa de restauração.
Do livro, The Restored Vision , autor A.E Ware; The Foosteps of the
Messiah, autor A.G. Fruchtenbaum

O nome Capernaum, de onde esse tal homem nobre veio, significa “a vila do
confortador”. Todos nós sabemos que o nosso Senhor Jesús referiu-se ao
Espírito Santo como “o Confortador”. Sem dúvida que Capernaum é vista
tipicamente como representando a esfera presente das atividades do Espírito
Santo, isto é, no cristianismo.
Em vista da afirmação do Senhor Jesús, “Se não virdes sinais e milgress não
crereis” (verso 48), podemos contar com um grande reavivamento na vida da
igreja, antes da Seu segundo evento, e que será efetuado por Ele mesmo em
resposta à súplica do Espírito Santo.

Em referencia à igreja de Cristo ter chegado ao ponto de morte no fim dos
tempos, gostaria de elaborar o porque creio está acontecendo hoje.
Laodiceia, a igreja da apostasia (A.D. 1900-presente) (Apocalipse 3:14-22)
Representa a igreja de hoje. O nome Laodiceia significa “governada pelo
povo”. Isto é em contraste com Deus governando a igreja. A igreja de
Laodiceia é completamente governada por regras humanas, pela razão do
Espírito Santo não está envolvido no ministério de orienta-la.
Em primeira carta a Timóteo, Paulo assim se expressa: Mas o Espirito diz
expressamente que nos ultimos tempos renegarão alguns da fé, dando
ouvidos a espiritos enganadores, e a doutrinas de demonios (I Timoteo 1:4).
Nesta passagem, a palavra profética decalra que haverá apostasia da fé. A
igreja de Laodiceia é a descrição da apostasia dos últimos dias.
Em primeira a Timóteo 4:1-4 declara que a origem da apostasia é demonios,
pois a apostasia foi essencialmente dada a espíritos enganadores e eles
pregam um sistema de doutrina, que é a doutrina de demonios.Eles falam
mentiras, tendo cauterizada a sua prória consciencia. Parte desta doutrina
demoníaca envolve ataque na liberdade do crente, proibindo o casamento, e
ordenando a obstinencia de carne.
Leia também II Timóteo 3:5; II Pedro 2:1-22.
Em Apocalipse 3:20 lemos que o Messias está la for a batendo a porta. Ele
não está dentro dessa igreja, pois ela é uma igreja totalmente perdida. A
exortação encontrada no verso 20, é que se qualquer pessoa nessa igreja
ouvir Sua voz, e abrir a porta (do coração), Ele entrará e terá comunhão com
ele. Essa é uma exortação para salvação.
Concluindo, então da mesma maneira que os judeus rejeitaram o Messias e
Sua mensagem, muitos da igreja composta de gentios e judeus, teem
rejeitado o fundamento básico da fé, e seguido regras humanas, desprezando
a essência da fé cristã. O Espírito Santo simbolizado no homem nobre da
história, suplica a Deus pela igreja e sua vivificação. E como existe um
remanescente entre o povo judeu, há tambem um remanescente no meio da
igreja, que ouve e reconhece a voz do Pastor, Jesus. Eles serão vivificados e
arrebatados do meio da apostasia.
O segundo sinal é para a igreja com a promessa de restauração.

(tradução do livro, The Restored Vision por A.E Ware e do livro The
Footsteps of the Messiah por A.G. Fruchtenbaum).

