
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
O versículo diz: “Mil passará, dois mil não chegará!” 
Versículo? 
Chamamos de versículo as pequenas porções do texto bíblico, e a Bíblia nunca disse isso.  
 
Brincadeiras à parte, Nostradamus e inúmeras outras declarações humanas tentaram prever o fim 
do mundo. Segundo o calendário Maia, no dia 21 de dezembro de 2012 o mundo terminaria. O 
“Bug” do milênio, na virada de 1999 para 2000 foi anunciado também com uma carga 
considerável de temores e previsões acerca do fim do mundo. Você se lembrará de outros fatos 
populares. Mas, o que nos importa é o que a Bíblia diz. 
 

Daniel 11:27 
Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e a uma só mesa falarão 
mentiras; porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. 
 
Habacuque 2:3 
Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa 
para o fim e não falhará; se tardar, espera-o, porque, certamente, virá, não tardará. 
 
Mateus 24:14 
E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a 
todas as nações. Então, virá o fim. 

 
 
“NOS ÚLTIMOS DIAS” 
É muito importante termos bem alinhado o que a Bíblia chama de “nos últimos dias”. Muitas 
coisas foram profetizadas para os últimos dias. Para que não haja confusão, uma vez que muitas 
dessas coisas profetizadas já veem acontecendo a muitos séculos, defina qual é o período 
nomeado “últimos dias”. 
 
Os “últimos dias” são um período compreendido entre a ascensão de Cristo – Atos 1:6 a 11 – e 
Sua volta – Zacarias 14:4. 
 

A FESTA 

O TEMIDO FIM DO MUNDO 
ISSO É VERDADE? 
 
Como a sociedade está vivendo? Estamos mesmo rumo ao fim de todas as 
coisas? Saúde, amizades, confiança, segurança, conhecimento, estabilidade... o 
que mais parece estar no fim? A fé também está acabando. Isso é sinal ou é 
razão do fim de tantas coisas? 

Como podemos viver em paz, segurança e prosperidade em meio à essa 
possibilidade do fim? 

Quais as promessas de Cristo para nós neste tempo? 

 
 

 
 

 



Hoje, estamos vivendo os últimos dias do período chamado “Últimos dias”. Terremotos, guerras, 
brigas, problemas sociais, confusão, mentiras e tudo mais que estava profetizado para os últimos 
dias, se cumpre a muito tempo, porque estamos vivendo há dois mil anos aproximadamente, esse 
período. Agora que chegamos aos últimos dias dos últimos dias, uma série de outras profecias 
se cumprirão. Para isso temos o livro do Apocalipse, preparando a igreja para a volta do Messias. 
 
O derramar do Espírito Santo, proclamado para “os últimos dias”, começou a acontecer em 
Jerusalém cinquenta dias depois da morte de Cristo, dez dias depois da sua ascensão, conforme 
narra Lucas no texto de Atos dos Apóstolos. 
 
Vemos muitos terremotos e guerras hoje, mas isso já vem acontecendo. Vemos o derramar do 
Espírito Santo sobre todos aqueles que nascem de novo, mas isso já vem acontecendo como sinal 
dos tempos. 
 
O estado da sociedade humana, tanto no desenvolvimento tecnológico quanto na condição de 
iniquidade é quase um transbordar da última gota. Estamos acostumados com a forma com que 
o mundo vive, mas tudo que vemos é o absurdo quase no limite máximo.  
 
JESUS ESTÁ MUITO PERTO DE VOLTAR 
 (Nessa lição não há espaço para discussões teológicas sobre a cronologia dos fatos) 
O anticristo está muito perto de se manifestar. Seu governo, estrutura e atuação já são 
inquestionavelmente visíveis. Eu e você precisamos nos preparar para não sermos pegos de 
surpresa, para não cairmos na apostasia, no esfriamento da fé e do amor. 
 

Mateus 24:12 
E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 
 

Nossa vida de santificação, na comunhão do Corpo de Cristo, manifesta na interdependência da 
igreja local, é a única oportunidade de atenção e preparo para o fim do mundo. 
 
Não pense em fim do mundo da mesma maneira que o cinema anuncia. As catástrofes 
hollywoodianas não são o nosso referencial. Os referenciais bíblicos são claros: esfriamento da fé, 
falta de amor, mentiras, engano, busca de prazer, do dinheiro, das fantasias, incredulidade... 
 
LEIA EM VOZ ALTA  
 

Daniel 12 
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.  
5 Então, eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um, de um lado 
do rio, o outro, do outro lado.  
6 Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: 
Quando se cumprirão estas maravilhas?  
7 Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando 
levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive 
eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um 
tempo. E, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas 
todas se cumprirão.  
8 Eu ouvi, porém não entendi; então, eu disse: meu senhor, qual será o fim 
destas coisas?  



9 Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até 
ao tempo do fim.  
10 Muitos serão purificados, embranquecidos e provados; mas os perversos 
procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios 
entenderão.  
11 Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação 
desoladora, haverá ainda mil duzentos e noventa dias.  
12 Bem-aventurado o que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias.  
13 Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim; pois descansarás e, ao fim dos 
dias, te levantarás para receber a tua herança. 

 
GUARDE NO SEU CORAÇÃO 
 

1. Seja fiel à Palavra 
2. Esteja vinculado no Corpo de Cristo em submissão e interdependência 
3. Seja sábio em tudo, resplandeça o brilho da presença de Jesus 
4. Preste atenção, mas não corra atrás da multiplicação do conhecimento 
5. Seja purificado diariamente, embranquecido, provado... 
6. Não ande perversamente, distraidamente, insensível 
7. Segundo o versículo 11, fique atento às notícias em Israel 
8. Siga o Caminho até o fim! 
9. Creia nas promessas feitas aos filhos 

(Note que não são promessas feitas aos evangélicos, mas àqueles que verdadeiramente nasceram de novo e 
são guiados pelo Espírito; os filhos.) 
 

2 Timóteo 3:1-9 
1 Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis,  
2 pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, 
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,  
3 desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos 
do bem,  
4 traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus,  
5 tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também 
destes.  
6 Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e 
conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de 
várias paixões,  
7 que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade.  
8 E, do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem 
à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé;  
9 eles, todavia, não irão avante; porque a sua insensatez será a todos evidente, 
como também aconteceu com a daqueles. 

 
2 Timóteo 3:10-13 
10 Tu, porém, tens seguido, de perto, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, 
longanimidade, amor, perseverança,  
11 as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em 
Antioquia, Icônio e Listra, -- que variadas perseguições tenho suportado! De 
todas, entretanto, me livrou o Senhor.  
12 Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão 
perseguidos.  
13 Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo 
enganados. 

 
Questões para as conversas no Encontro das Células 
 
 

1. Você escreverá uma pergunta que considera objetiva e absolutamente frutífera para ser 
tema dos comentários na reunião da Célula. No dia do encontro, virtual ou presencial, 
vocês escolherão 4 principais perguntas. 
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