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AS LIÇÕES DOS NÚCLEOS 
#06 – A VINDA DE CRISTO E OS ÚLTIMOS DIAS. 
 
Já ouvi pessoas dizerem: “minha avó falava da vinda de Jesus...” Outros alegam que o apóstolo 
Paulo e a igreja de Atos achavam que Jesus voltaria naqueles dias... até hoje não voltou. 
A falta de conhecimento da Palavra pode levar alguns a avaliações e decisões de vida 
equivocadas. 
 
O apóstolo Paulo, Pedro e os irmãos do tempo do livro de Atos sabiam que faltavam muitas 
profecias serem cumpridas para a vinda de Jesus, mas tinham no coração, ardentemente, o desejo, 
a expectativa do retorno do Messias. 
 
Eu e você, assim como as crianças dentro do carro em viagem, não vamos ficar ansiosos ou 
temerosos pela chegada no destino, mas vamos desfrutando do caminho (vida de santificação e 
comunhão, família e ministério) com alegria e amor por Jesus! A vinda de Jesus é para ser 
aguardada com alegria e sabedoria. Para isso é necessário estudar o que a Bíblia diz acerca do 
final dos tempos. 
 
FINAL DOS TEMPOS 
Período compreendido entre a ascensão de Cristo e seu retorno.  
Deste período, a humanidade já viveu um pouco mais que 2.000 anos. Estamos, pelos 
acontecimentos e profecias cumpridas, no final do tempo chamado “Final dos Tempos”. 
 
Jesus está muito próximo de vir. Se demorar um pouquinho só, nós já não estaremos vivos. O 
tempo vai passando, a idade avança..., mas cremos no aparecimento do Messias nos ares, para 
arrebatar a Sua Igreja, e isso acontecerá muito breve. 
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PROFECIAS SOBRE O FINAL DOS TEMPOS 
Lembre-se de que a maioria das profecias não são coisas que ainda vão acontecer. O “final dos 
tempos” já está acontecendo desde que Jesus subiu ao Céu, depois da sua ressurreição. Desde 
aquele dia, guerras, fomes, terremotos, Israel, iniquidade... as profecias vão se cumprindo. 
 

1. A aparição de guerra, fome e terremotos 
2. A restauração de Israel (1948) 
3. O evangelho será pregado em cada canto do mundo 
4. A iniquidade se multiplicará, e o amor dos crentes esfriará 
5. A aparição de falsos cristos e falsos profetas 
6. 1/3 da terra queimada (Apocalipse 8:7) 
7. Os homens serão terríveis, não serão confiáveis (II Timóteo 3.1 a 5) 
 
Cerca de 300 profecias acerca do nascimento de Cristo. Todas se cumpriram. 

Mais de 175 profecias acerca do final dos tempos. A maior parte delas já se cumpriu. 
Nenhuma chance das últimas profecias que restam não se cumprirem! 

 
 
TRÊS PALAVRAS SIMPLES 
Apostasia 
Despreocupados 
Intrigas 
 
Apostasia - Esfriamento da fé, incredulidade e afastamento das coisas do Reino de Deus 
No final dos tempos (nestes dois mil anos e sobretudo agora, no final deste período) os homens 
se apostatarão da fé. Vemos, cada dia mais, as pessoas perdendo a simplicidade da fé e abraçando 
o individualismo, o humanismo, racionalismo, ceticismo; falta de fé no Evangelho puro de Jesus 
Cristo. 

2 Tessalonicenses 2:3 
3 Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem 
que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho 
da perdição. 

 
Despreocupados - Cada pessoa vive sua própria opinião, independência, autonomia, sem 
considerar o outro, os conselhos, os princípios. Despreocupados das coisas de Deus, uma vez 
que a fé vai esfriando, as pessoas se tornam alvo fácil da ignorância e a manipulação de um 
governo único mundial, centrado no dinheiro. 
 

Daniel 8:25 
25 Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu 
coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem 
despreocupadamente; levantar-se-á contra o Príncipe dos príncipes, mas será 
quebrado sem esforço de mãos humanas. 
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Intrigas = Os conflitos interpessoais nunca estiveram tão intensos. Qualquer questão política, 
ideológica ou de diálogos pessoais vão se tornando estopim para grandes conflitos, brigas, 
intrigas, separações, amarguras, feridas... A polarização na mídia, nos universos sociais políticos, 
comerciais ou familiares, são uma realidade do nosso tempo nunca vividos com esta intensidade. 
 
Assim como as “fake News”, proliferação de mentiras ou desordem da informação, são sintomas 
da aproximação do “pai da mentira”, as intrigas e separações são especialidade do maligno que 
se aproxima na pessoa do anticristo. Ele será um homem político, de poder, que governará a 
humanidade. 
 

Daniel 8:23 
23 Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-
se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. 

 
 
QUESTÕES 
 
APOSTASIA 
Como você está vivendo? 
Como você tem cuidado da fé, para não se esfriar e exercitar a Palavra no dia a dia da vida? 
Qual a intensidade do seu cuidado com a leitura e estudo da Palavra, com a comunhão no Corpo 
de Cristo, nos cultos, nos seus altares de oferendas e adoração ao Senhor? 
 
DESPREOCUPADOS 
O quanto você cuida do Espírito Santo vivendo dentro de você? 
O quanto você se importa com a vida de santificação? 
O quanto você se envolve com o próximo, servindo em amor? 
O quanto você está avaliando sua vida e “mergulhando” em Deus? 
 
INTRIGAS 
Quais recursos e mudanças no comportamento relacional estão te tornando uma pessoa mais 
sábia, mas interdependente, mais pacificadora, mais abençoadora? 
Quais questões familiares estão evidenciadas à sua volta, e armam ciladas para intrigas? 
Como você está trabalhando a sabedoria, as palavras “perdão”, “me desculpe” e “me 
arrependo”? 
 
A PROFECIA 

Daniel 12:1-4 
1 Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e 
haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas, 
naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro.  
 
2 Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para 
vergonha e horror eterno. 3 Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do 
firmamento; e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. 
4 Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim; muitos o 
esquadrinharão, e o saber se multiplicará. 
 
 


