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Estando com os discípulos no monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a 
seguinte pergunta: “Que sinal haverá da Tua vinda e da consumação do 

século?” (Mt 24:3). O Mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do Seu 
retorno à Terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente 
em Jerusalém, e serviram como “maquete” ilustrativa dos acontecimentos do fi m. 
Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles?
 
1.  Que sinais seriam vistos no MUNDO SOCIAL antes da volta de Cristo? 

Mateus 24:6, 7, 10; 2Timóteo 3:1-4
Ouvireis falar de     e     de 
      , nação contra    , e haverá 
    em vários lugares.

2.  Que três grandes sinais no MUNDO NATURAL indicam a proximidade  da volta 
de Jesus? Mateus 24:7, 29
1) Terremotos, 
2) escurecimento do Sol e da Lua (19/05/1780), 
3) queda de      (13/11/1833). Os sinais que matam pessoas 
indicam que Satanás está agindo na natureza.                                   

3.  Que sinais seriam vistos no MUNDO RELIGIOSO antes da volta de Cristo? 
Mateus 24:4, 5, 11, 24
Haverá falsos     e falsos    . O engano será 
baseado em sinais e     . A iniqüidade será 
multiplicada (Mt 24:11; 1Jo 3:4).

a) Qual é a motivação dos falsos profetas, ao pregarem a Bíblia? 2Pe 2:1-3 
(    ) Amor ao próximo.            (    ) Avareza.              (    ) Amor a Deus.   

b) O que atrai pessoas a esses falsos líderes? Mt 7:21-23 
(    ) Amizade.   (    ) Doutrina sem base bíblica.   (    ) Sinais, prodígios e curas.
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4. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus 24:14
A pregação do evangelho verdadeiro em    o  .

5.  Paulo fala de “outro evangelho” que está sendo pregado (Gálatas 1:6). O que 
fazer para não ser enganado? 2João 4:1  
Devo     se o ensino está de acordo com a Palavra de   .

6.  Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Mateus 7:15; 2Pedro 3:16 
(marque V ou F)
(    ) Porque o engano, às vezes, parece verdade.
(    ) Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia.
(    ) Porque, na Bíblia, tudo é fácil de entender.

7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7:17; Isaías 28:10 (marque V ou F)
(    ) Doutrina de acordo com toda a Bíblia. 
(    ) Doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento. 
(    ) Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia. 

8. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? 2Pedro 3:9
Jesus está sendo  , para que ninguém se perca.

9. Que  atitudes devemos ter no tempo do fim? Lucas 21:28, 34;  Mateus 6:33
1) Exultar e      a cabeça.  
2) Buscar a Deus em     lugar.

Recapitulação:.Os sinais da vinda de Cristo estão se        .  
Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a           
do evangelho em todo o mundo. Dois evangelhos estão sendo pregados: o verdadeiro 
e o   . Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a 
Palavra de   . No tempo do fim devemos erguer a    
e buscar a Deus em     lugar. 

Compromisso de Fé: 

(    ) Creio que estamos vivendo no tempo do fim.
(    )  Desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda  

a Bíblia.
(    ) Quero me preparar para a volta de Cristo.

Estudo bloco.indd   14 21.11.07   09:40:50


