Muito em breve o Senhor Jesus estará voltando
para esta terra. Esta é a promessa que Ele fez a
2000 mil anos atrás quando ainda estava aqui
neste mundo (João 14:1-3). Como poderemos
saber com certeza que Ele voltará? Leia por
favor as profecias (preditas) que o Senhor
mesmo falou que irão acontecer no final dos
tempos. Uma leitura cuidadosa dessas
passagens e a comparação com os eventos que
estão acontecendo neste momento, provarão
que e verdade que o Senhor Jesus voltará no
tempo que estamos vivendo.
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DESTRUIÇÃO DO TEMPLO

Saindo do templo, Jesus ía-se retirando-se
quando se aproximaram dele os seus
discípulos para lhe mostrarem a estrutura do
templo. Disse-lhe um dos seus discípulos:
Mestre, olha! Que pedras, que edifícios! Então
disse Jesus: Respondeu-lhe Jesus: Ves estes
grandes edificions? Não ficara pedra sobre
pedra, que nao seja derrubada (Mt 24:1-2; Mc 13:1,2;
Lc 21:5,6). Isso literalmente aconteceu em A.D.
70.
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SINAIS DA SUA VINDA
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GUERRAS ÉTNICAS | TERREMOTOS |
FOME | ENFERMIDADES

Então lhes disse: levantar-se-á nação
contra nação, e reino contra reino. Haverá
grandes terremotos, fome e pestilênciais em
vários lugares, e coisas espantosas e grandes
sinais no céu (Mt 24:7; Mc 13:8; Lc 21:10-11).
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Todas estas coisas, porém, são O
princípio das dores (Mt 24:8; Mc 13:8).
PERSEGUIÇÃO CONTRAS OS CRISTÃOS

Deveis estar de sobreaviso. Mas antes de
todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos
perseguirão, entregando-vos as sinagogas e as
prisões, e conduzindo-vos a presença de reis e
governadores, por causa do meu nome. Para
lhes servir de testemunho (Mt 24:9; Mc 13:9; Lc
21:12-13).

Quando vos conduzirem para vos
entregarem, não vos preocupeis com o
que haveis de dizer. O que vos for dado
naquela hora, isso falai, pois não sois vós os
que falais, mas o Espírito Santo. Porque eu vos
darei boca e sabedoria a que não poderão
resistir nem contradizer todos os que vos
opuserem (Mc 13:11; Lc 21:14-15).
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24:3; Mc 13:3-4; Lc 21:7).

ENGANADORES SE LEVANTARÃO

Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que
ninguém vos engane. Pois muitos virão em
Meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e
enganarão a muitos, o tempo esta próximo.
Não os sigais (Mt 24:4-5; Mc 13:5-6; Lc 21:8).
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GUERRAS E RUMORES DE GUERRA

Quando ouvirdes falar de guerras e
revolucõis, nao vos assusteis. E
necessãrio que isto aconteca primeiro, mas o
fim nao sera logo (Mt 24:6; Mc 13:7; Lc 21:9).
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Assentando-se Ele no monte das
oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago,
João e André lhe perguntaram em particular:
Mestre, quando serão estas coisas? Dize-nos
quando acontecerao estas coisas, e que sinal
havera da tua vinda e do fim dos tempos? (Mt
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TRAIÇÃO FAMILIAR

Muitos serão ofendidos. Um irmão
entregará a morte a outro irmão, e o pai
ao filho. De todos serei odiados por causa do
meu nome. Mas não perecerá um único
cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança
ganhareis as vossas almas (Mt 24:9-10; Mc 13:12-13
Lc 21:16-19).
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O AMOR DE MUITOS ESFRIARÁ

abreviados aqueles dias (Mt 24:21-22; Mc 13:19-20; Lc
Pois dias de vingança são estes, para que
se cumpram todas as coisas que estão escritas

E, por se multiplicar a iniqüidade, o
amor de quase todos esfriará. Mas aquele que
perseverar até o fim será salvo (Mt 24:12-13).

(Lc 21:22).

11

14

E este EVANGELHO DO REINO DE DEUS
será pregado em todo o mundo, em
testemunho a todas as nações. Então virá o
fim (Mt 24:14; Mc 13:10).
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ABOMINAÇÃO DA DESOLAÇÃO EM
JERUSALÉM

Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos,
sabereis que e chegada a sua desolação (Lc 21:20).
Portanto quando virdes que a abominação da
desolação, de que falou o profeta Daniel, esta
no lugar santo (quem lê, entenda), então, os
que estiverem na Judéia, fujam para os
montes, os que estiverem no meio da cidade,
saiam, e os que estiverem nos campos, não
entrem nela. Quem estiver sobre o telhado
não desça a tirar alguma coisa de sua casa.
Quem estiver no campo não volte atrás a
buscar as suas vestes (Mt 24:15-18; Mc 13:14-16; Lk
17:31; 21:21). Mas ai das que estiverem grávidas e
das que amamentarem naqueles dias! Orai
para que a vossa fuga não aconteça no inverno
nem no sábado (Mt 24:19-20; Mc 13:17-18; Lc 21:23).
Cairão ao fio da espada, e para todas as nações
serão levados cativos. Jerusalém será pisada
pelos gentios, até que os tempos deles se
completam (Lc 21:24).
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TEMPO DE ANGÚSTIA PARA JACÓ (Jer
30:6-7)

Pois haverá então grande aflição, como nunca
houve desde o princípio do mundo até agora,
nem tampouco há de haver. Se aqueles dias
não fossem abreviados nenhuma carne se
salvaria, mas por causa dos escolhidos serão

21:23).

FALSOS CRISTOS E FALSOS PROFETAS

Então, se alguém vos disser: eis aqui o
Cristo! Ou: Olhai, ali esta ele! Não acreditais.
Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e
farão tão grandes sinais e prodígios que, se
possível fora, enganariam até os escolhidos.
Então, pois, de sobreaviso; eu vos disse tudo
de antemão (Mt24:23-24; Mc 13:21-23). Portanto, se
vos disserem: Olhai, ele está no deserto! Não
saiais; ou: Olhai, ele esta no interior da casa!
Não acrediteis. Pois assim como o relâmpago
sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim
será também a vinda do Filho do homem (Mt

24:26-27; Lc 17:23-24).
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SINAIS NO CÉUS
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Então aparecerá no céu o SINAL DO
FILHO DO HOMEM, e todos os povos

Logo depois da aflição daqueles dias,
havera sinais: o sol escurecerá, a lua não dará a
sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os
corpos celestes serão abalados (Mt 24:29;Mc 13:2425; Lc 21:25). Na terra as nações ficarão
angustiadas e perplexas pelo bramido do mar
e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na
expectativa das coisas que sobrevirão ao
mundo (Lc 21:25-26).

da terra se lamentarão e verão o Filho do
homem vindo sobre as nuvens do céu, com
poder e grande glória. E Ele enviara os seus
anjos, com grande som de trombeta, os quais
ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro

ventos, de uma a outra extremidade dos céus
(Mt 24:30-31; Mc 13:26-27; Lc 21:27).
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Quando estas coisas começarem a
acontecer, olhai para cima e levantai
as vossas cabeças, porque a vossa redenção
esta próxima (Lc 21:28).
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Jesus lhes disse esta parábola: Olhai
para a figueira, e para todas as árvores.
Quando vedes que as suas folhas começam a
brotar, sabeis por vós mesmos que o verão esta
próximo. Assim também vós, quando virdes
suceder estas coisas, sabei que está perto, as
portas (Mt 24:32-33; Mc 13:28-29; Lc 21:29-31). Porém, a
respeito daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas
unicamente o Pai (Mt 24:36; Mc 13:32).
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Como foi nos DIAS DE NOÉ, assim será
também a vinda do Filho do homem.
Pois assim como nos dias anteriores ao
dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davamse em casamento, até o dia que Noé entrou na
arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio,
e os levou a todos-assim será também a vinda
do Filho do homem (Mt 24:37-39; Lc 17:26-27).
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A mesma coisa aconteceu nos DIAS
LÓ. Comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam e
edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de
Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os
consumiu a todos. Assim será no dia em que o
Filho do homem se manifestar (Lc 17:28-30).
DE
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Lembrai-vos da mulher de Ló.
Qualquer que procurar salvar a sua
visa, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvála-á (Lc 17:32-33).
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Digo-vos que naquela noite estarão
dois numa cama; um será levado e o
outro será deixado. Duas estarão juntas,
moendo; uma será levada, e a outra será
deixada. Então, estando dois no campo, sera
levado um, e deixado o outro (Mt 24:40-41; Lc
17:34-36). Então lhe perguntaram: Onde,
Senhor? Ele lhes respondeu: Onde estiver o
cadáver, aí se ajuntarão as águias (Mt 24:28; Lc

será o tempo. Pois caíra sobre todos os que
habitam na face de toda terra (Mc 13:33; Lc 21:3435).
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Vigiai em todo o tempo, e orai para que
sejais havidos por dignos de escapar de
todas estas coisas que hão de acontecer, e de
estar em pé diante do Filho do homem (Lc
21:36).
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Em verdade vos digo que não passará
esta geração sem que todas estas
coisas aconteçam. O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar (Mt
24:34-35; Mc 13:30-31; Lc 21:32-33).

17:37).
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VIGIAI E ORAI

E como se um homem que, partindo
para longe, deixasse a sua casa, desse
autoridade aos seus servos, a cada um a sua
obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse.
Portanto, vigiai porque não sabeis quando
virá o senhor da casa, se a tarde, se a meianoite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se
ele vier inesperadamente, não vos encontre
dormindo (Mc 13:34-36).
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Mas considerai isto: se o pai de família
soubesse a que hora viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que sua casa fosse
arrombada. Por isso estai vós também
apercebidos, porque o Filho do homem há de
vir a hora em que não penseis (Mt 24:43-44).
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Acautelai-vos por vos mesmos, para
que não aconteça que os vossos
corações se sobrecarreguem de glutonaria, de
embriaguez, e dos cuidados da vida, e aquele
Dia vos pegue de surpresa, como uma
armadilha. Vigia (e orai)! Não sabeis quando
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