


VERSO PARA MEMORIZAR

“Surgirão falsos cristos e falsos 
profetas operando grandes sinais e 

prodígios para enganar, se possível, os 
próprios eleitos” (Mateus 24:24).



➙ “O futuro pertence àqueles que pertencem a 
Deus. Isso é esperança.” W.T. Purkiser

➙ “Deus nos leva para frente, não para trás. A vida 
cristã significa esperar pela vinda de Cristo, como 
um corredor lutando para terminar a corrida.” 
Stephen Travis

CITAÇÕES



➙ “Ao encontrar todos os sinais dos tempos e as condições 
atuais do mundo, para comparar harmoniosamente com as 
descrições proféticas dos últimos dias, fui forçado a 
acreditar que este mundo havia atingido os limites do 
período atribuído para a sua continuação. Ao considerar as 
evidências, não pude chegar a outra conclusão.” William 
Miller

CITAÇÕES



➙ “Isso exigirá uma preparação especial para encontrar o 
Senhor quando Ele vier. Será necessário para a última 
igreja procurar por Cristo; pois é para aqueles que O 
buscam que Ele aparecerá pela segunda vez sem pecado, 
para a salvação. E não podemos buscar a Cristo sem 
observar os sinais dos tempos e crer em Seu breve 
retorno.” Daniel T. Bourdeau

CITAÇÕES



Jesus não apenas advertiu sobre 
o que estava por vir. Em Mateus 
25, Ele contou parábolas que, se 
forem ouvidas e colocadas em 
prática, prepararão Seu povo 
para a vinda do “Filho do 
Homem” (Mateus 25:31). 
Tempos difíceis virão, mas o 
Senhor preparará um povo para 
encontrá-Lo quando Ele voltar.



➙ Como nos aproximamos dos “sinais dos tempos”, hoje?

➙ Por que Jesus apontou para estes sinais?

➙ Qual sinais do passado mostram a proximidade da volta 
de Cristo?

➙ É preciso ver os sinais para nos assustar de tal forma que 
nos faça pensar na preparação?

➙ O que as parábolas de Mateus 25 nos ensinam sobre o que 
realmente importa?

Perguntas para refletir (e discutir)



➙ Em Mateus 24, Jesus fala sobre a queda de Jerusalém e 
a destruição do Templo junto com a sua segunda vinda.

➙ Ele também aponta para os sinais dos tempos que 
indicam que sua vinda está próxima. 

➙ Em Mateus 25, Ele continua o tema contando três 
parábolas: as cinco virgens prudentes e as cinco néscias; 
os talentos; e as ovelhas e os bodes.

Resumo bíblico



➙ Apocalipse 13: 11-17 faz referência às ações da besta 
que vem da terra.

➙ Em Lucas 21:20, Jesus disse que quando Jerusalém 
estava cercada por exércitos, eles saberiam que a 
destruição estava próxima - um sinal dos tempos para o 
povo então.

➙ 2 Reis 23:13 refere-se à idolatria de Salomão.

Resumo bíblico



Às vezes, esses eventos que 
pensamos serem os sinais mais 
dramáticos e óbvios da vinda de 
Cristo, não são de forma alguma.

Jesus nos diz: “Vocês ouvirão falar 
de guerras e rumores de guerras, 
mas não tenham medo. É 
necessário que tais coisas 
aconteçam, mas ainda não é o 
fim” Mateus 24:6. 
 



Assim também todas as batalhas e revoluções e rebeliões e 
fomes e terremotos — Jesus nos diz que isso é esperado, 

mas não prova definitiva de seu retorno iminente.
De quais sinais Jesus falou? Jesus aponta primeiro para o 

crescimento do mal como um grande sinal:

──────⊱◈◈◈⊰──────

“Devido ao aumento da maldade, o amor de 
muitos esfriará” (Mateus 24:12).



E o mais importante é que Jesus diz claramente: “E este evangelho 
do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas 

as nações, e então virá o fim” (Mateus 24:14).



Meios modernos de comunicação de 
massa - literatura, rádio, TV, internet, etc., 
tornam a disseminação do evangelho mais 

fácil agora do que em qualquer outro 
momento da história humana.

──────⊱◈◈◈⊰──────

──────⊱◈◈◈⊰──────



➙  Mais uma vez, porém, com o rápido aumento da 
população mundial, quantos estão sendo “alcançados 
por Jesus”? 

➙  Que tipo de Deus está sendo apresentado, pois 
algumas figuras desse Deus cristão não o representa 
devidamente. 

➙  Quantos da população deste mundo realmente se 
importam com Deus ou vivem honesta e 
corretamente?

Três perguntas surgem:



A tendência moderna é estar no 
primeiro lugar; acertar o outro 

antes que ele te acerte primeiro; 
pegue o que puder enquanto 

puder; consiga seus objetivos 
sem se importar com os meios. 

Esta é a religião do total 
egoísmo e ganância, sem 

preocupação com os outros.

Esclarecendo



Jesus falou sobre esta situação moderna 
comparando-a com a população sensual, 

corrupta e sem Deus que vivia antes do 
dilúvio: “Como foi nos dias de Noé, assim 

também será na vinda do Filho do homem. 
Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo 

vivia comendo e bebendo, casando-se e 
dando-se em casamento, até o dia em que 

Noé entrou na arca; e eles nada 
perceberam, até que veio o dilúvio e os 

levou a todos. Assim acontecerá na vinda 
do Filho do homem” (Mateus 24:37-39).



☛esperar?☚
──────⊱◈◈◈⊰──────

──────⊱◈◈◈⊰──────
Deus esperou 120 anos na época de Noé.

E em nossos dias, quanto tempo Ele ainda vai



Jesus disse a seus discípulos: 
“Imediatamente após a tribulação 
daqueles dias ‘o sol escurecerá, e a lua 
não dará a sua luz; as estrelas cairão 
do céu, e os poderes celestes serão 
abalados’. Então aparecerá no céu o 
sinal do Filho do homem, e todas as 
nações da terra se lamentarão e verão 
o Filho do homem vindo nas nuvens do 
céu com poder e grande glória” 
(Mateus 24:29,30). 



➙ É porque eles vêem Deus como Ele realmente é, e não 
conseguirão olhar para as nuvens naquele dia?

➙ Ou é porque são tão auto-suficientes que ficam 
chateados pelo iminente retorno de Cristo os impedir de 
seguirem suas vidas?

Mas por que os ímpios lamentam a vinda de Cristo?

Estas questões devem nos fazer refletir em como nossa 
vida os faz serem atraídos ou não para a vida eterna.



➙ “ amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, 
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, 
ingratos, profanos, Sem afeto natural, 
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, 
sem amor para com os bons, traidores, obstinados, 
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que 
amigos de Deus.”

Uma descrição muito específica das pessoas que
vivem no final é dada em 2 Timóteo 3: 1-4:



Apesar de sermos criaturas demasiadamente 
conectadas ao tempo e queremos que tudo aconteça 

rápido, também temos a propensão de adiar as coisas e 
decisões.  Se soubéssemos que o fim de tudo seria  no 

próximo janeiro, esperaríamos o Natal chegar 
primeiro, para então mudar de vida!

──────⊱◈◈◈⊰──────
Precisamos ficar atentos para não ser como as 
pessoas descritas nestes versos, e se estamos 

sendo, uma decisão precisa ser tomada.



☛amam a Deus☚
──────⊱◈◈◈⊰──────

──────⊱◈◈◈⊰──────
Pois os sinais são lembretes da proximidade do 

final glorioso que foi preparado para os que 



CITAÇÕES DE 
ELLEN WHITE 



Cristo advertiu os homens da vinda do Reino dos 
Céus, e censurou-lhes severamente a ignorância e 

indiferença. Os sinais no céu que prediziam o tempo, 
reconheciam rapidamente, mas os sinais do tempo 

que apontavam tão claramente Sua missão, 
não eram discernidos.

Parábolas de Jesus, p. 109



Mas há em nossas igrejas muitos, muitos que pouco sabem do real 
significado da verdade para este tempo. Apelo para eles a fim de 
que não passem por alto o cumprimento dos sinais dos tempos, 
que diz tão claramente estar perto o fim. Oh! quantos que não 
buscaram a salvação espiritual farão logo o amargo lamento: 

“Passou a sega, findou o verão, e nós não estamos salvos!” 
Jeremias 8:20. Vivemos nas cenas finais da história da Terra. A 
profecia cumpre-se rapidamente. As horas de graça escoam-se 
depressa. Não temos tempo — nem um momento — a perder.



Não sejamos achados dormindo na guarda. [...] Que a mensagem 
da breve volta de Cristo ressoe em fervorosas palavras de 

advertência. Persuadamos homens e mulheres de toda parte a 
arrependerem-se e fugirem da ira vindoura. Despertemo-los, 

levando-os a preparar-se imediatamente, pois pouco imaginamos 
o que está diante de nós. Saiam pastores e membros leigos para os 

campos a fim de dizer aos despreocupados e indiferentes que 
busquem ao Senhor enquanto Se pode achar. 

Testemunhos para a Igreja Vol. 8, p. 252, 253




