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OS DIAS ATUAIS E O FUTURO 
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Sentir  
 

Você tem vivido como se Jesus pudesse voltar a qualquer instante? Ou tem 
vivido despreocupado com a Sua vinda? 
 
Aprender 
 

Leitura: 1 Tessalonicenses 4.13-18 – 1 Coríntios 15.50-52 
 

Muitos têm perdido tempo tentando adivinhar o dia em que Jesus voltará, 
entrando em discussões que não levam a nada (1 Timóteo 1.4; Tito 3.9). 

 

A questão é: não importa quando Cristo voltará; o que importa é vivermos 
uma vida de santidade, cada vez mais parecidos com Jesus, e preparados para 
não sermos pegos de surpresa. 

 

Não é nossa responsabilidade marcar o TEMPO FUTURO de sua vinda, 
e sim cumprir HOJE o propósito que Ele estabeleceu para nós. 
 
SINAIS 

 

De qualquer forma, Jesus não censurou a curiosidade dos discípulos – ao 
invés disto, os instruiu a observarem os sinais que antecederiam a sua vinda. 
 
QUAIS SINAIS? (Mateus 24) 

• Falsos profetas, falsos cristos 
• Guerras e rumores de guerras 
• Nação contra nação 
• Fomes e pestes 
• Terremotos cada vez piores 
• Ódio, traição e morte 
• Multiplicação da iniquidade 
• Suicídios e doenças emocionais 
• Ciência multiplicada 
• Feiticeiros e agoureiros 

• Igreja morna 
• Escarnecedores 
• A volta dos Judeus a Israel e a reconstrução do templo em Jerusalém  
• Evangelização mundial 
• Derramar do Espírito Santo 

Refletir 
 

Hoje tudo aponta para um cenário onde a volta de Cristo é iminente. 
(Mateus 24.33). 

 

O importante é estarmos prontos e aguardarmos firmes, cumprindo o 
chamado do Senhor em nossas vidas, amando e servindo da mesma forma que 
Jesus o fez. 

 

Viva uma vida de integridade. Fuja do pecado. Acerte o que tem para 
acertar. Ame. Honre. Não carregue rancor: perdoe. Guarde o coração da 
pornografia, da mentira, da ira, da maldade. Seja influente e não influenciado. 

 

Se Jesus voltar hoje ou amanhã, glória a Deus! Se não, viva conforme Ele 
nos pediu, até que Ele venha, e então nos encontremos com Cristo nos ares, 
para vivermos com Ele por toda a eternidade. 

 

O justo não teme más notícias – estas notícias não nos entristecem, mas 
sim nos dão segurança – um dia estaremos com o Senhor, para sempre! 
 
Aplicar 
 

Se o Senhor Jesus voltasse hoje, como Ele te encontraria? Preparado (não 
no sentido de perfeição, mas alguém que nasceu de novo e tem vivido conforme 
a vontade do Pai)? Ou despreparado? 

 

“Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. 
Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum 

em que hora virei contra ti.” Apocalipse 3.3 
 

Jesus virá para levar para si aqueles que lhe pertencem. Você pertence ao 
Senhor? 

 

“Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres 
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.” Romanos 10.9 
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