
ESTUDO  BÍBLICO 

 
 



Nunca na história da Terra o mundo viveu um cenário 
tão intenso quanto esse que estamos testemunhando, 

com muitos eventos ocorrendo ao mesmo tempo: 
Rumores de guerras, terremotos, pestes, pandemia... 

Jesus nos advertiu que sua vinda seria precedida  
de sinais claros e intensos, como esses. 

O que as Escrituras Sagradas nos revelam  
a esse respeito? 



1. Que pergunta fizeram os discípulos a Jesus,  
sobre o fim do mundo? 



E, estando assentado no Monte das Oliveiras,  
chegaram-se a ele os seus discípulos em particular,  

dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas,  
e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 

 
Mateus 24:3 



2. Que sinais nos aponta as Escrituras?  



E ouvireis de guerras e de rumores de guerras;  
olhai, não vos assusteis, porque é mister que  
isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.  

Porquanto se levantará nação contra nação,  
e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes,  

e terremotos, em vários lugares. 
 

Mateus 24:6-7 



Nesse tempo muitos serão escandalizados, 
e trair-se-ão uns aos outros,  
e uns aos outros se odiarão. 

E, por se multiplicar a iniquidade,  
o amor de muitos esfriará. 

 
Mateus 24:10 e 12 



Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai,  
por vossas misérias, que sobre vós hão de vir.  

As vossas riquezas estão apodrecidas,  
e as vossas vestes estão comidas de traça.  

O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram; e a sua 
ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como  

fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. 
 

Tiago 5:1-3 



Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram  
as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama;  

e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos  
do Senhor dos exércitos. Deliciosamente vivestes sobre 
 a terra, e vos deleitastes; cevastes os vossos corações, 

 como num dia de matança. Condenastes e matastes  
o justo; ele não vos resistiu. 

 

Tiago 5:4-6 



Pois que, quando disserem: 
Há paz e segurança,  

então lhes sobrevirá repentina destruição,  
como as dores de parto àquela que está grávida,  

e de modo nenhum escaparão. 
 

1 Tessalonicenses 5:3 



E tu, Daniel,  
encerra estas palavras e sela este livro,  

até ao fim do tempo;  
muitos correrão de uma parte para outra,  

e o conhecimento se multiplicará. 
 

Daniel 12:4 



E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas;  
e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo 

bramido do mar e das ondas.  
Homens desmaiando de terror, na expectação das  

coisas que sobrevirão ao mundo; porquanto as virtudes  
do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do  

homem numa nuvem, com poder e grande glória. 
 

Lucas 21:25-27 



Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão  
tempos trabalhosos. Porque haverá homens 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, 

 

2 Timóteo 3:1-4 



Ninguém de maneira alguma vos engane; 
porque não será assim sem que antes venha a apostasia,  
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, 

 
2 Tessalonicenses 2:3 



Por isso também Deus os entregou às concupiscências  
de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus  
corpos entre si; Pois mudaram a verdade de Deus em 
mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que  

o Criador, que é bendito eternamente. Amém.  
Por isso Deus os abandonou às paixões infames. 

Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural,  
no contrário à natureza.  



E, semelhantemente, também os homens,  
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram  

em sua sensualidade uns para com os outros,  
homens com homens, cometendo torpeza  
e recebendo em si mesmos a recompensa  

que convinha ao seu erro. 
 

Romanos 1:24-27 



Porque são  
espíritos de demônios, que fazem prodígios;  

os quais vão ao encontro  
dos reis da terra e de todo o mundo,  
para os congregar para a batalha,  

naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. 
 

Apocalipse 16:14 



E também houve entre o povo falsos profetas,  
como entre vós haverá também falsos doutores, que 
introduzirão encobertamente heresias de perdição,  

e negarão o Senhor que os resgatou,  
trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 

 
2 Pedro 2:1 



Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, 
e farão tão grandes sinais e prodígios que,  

se possível fora, enganariam até os escolhidos. 
 

Mateus 24:24 



E desviarão os ouvidos da verdade, 
voltando às fábulas. 

 
2 Timóteo 4:4 



3. Qual o último sinal a ser cumprido? 



E este evangelho do reino  
será pregado em todo o mundo,  

em testemunho a todas as nações,  
e então virá o fim. 

 
Mateus 24:14 



4. Há pessoas que duvidam da volta de Cristo  
e até zombam daqueles que creem nisto.  
Como elas cumprem, também, a profecia? 



Sabendo primeiro isto,  
que nos últimos dias virão escarnecedores,  

andando segundo as suas próprias concupiscências,  
e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda?  

porque desde que os pais dormiram, todas as coisas 
permanecem como desde o princípio da criação.”  

 
2 Pedro 3:3-4 



5. Ao ver todos esses sinais sendo cumprido,  
o que devemos fazer? 



Aprendei, pois, a parábola da figueira: 
Quando já o seu ramo se torna tenro, e brota folhas, 

bem sabeis que já está próximo o verão. 
Assim também vós,  

quando virdes sucederem estas coisas, 
sabei que já está perto, às portas. 

 
Marcos 13:28-29 



Ora, quando estas coisas começarem a acontecer,  
olhai para cima e levantai as vossas cabeças,  

porque a vossa redenção está próxima. 
 

Lucas 21:28 



6. O que devemos fazer para estar preparados  
na volta de Cristo? 



Vigiai, pois, em todo o tempo, orando,  
para que sejais havidos por dignos  

de evitar todas estas coisas que hão de acontecer,  
e de estar em pé diante do Filho do homem. 

 
Lucas 21:36 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

Os sinais da vinda de Cristo 
Na próxima lição, conhecerá sobre: 

Como será o retorno de Cristo à Terra? 
Até breve! 
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