ELE BREVE VIRÁ
TEXTO: Lucas 21:6-19
6 "Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra; serão
todas derrubadas".
7 "Mestre", perguntaram eles, "quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de
que elas estão prestes a acontecer? "
8 Ele respondeu: "Cuidado para não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome,
dizendo: ‘Sou eu! ’ e ‘o tempo está próximo’. Não os sigam.
9 Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que
primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente".
10 Então lhes disse: "Nação se levantará contra nação, e reino contra reino.
11 Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos
terríveis e grandes sinais provenientes do céu.
12 "Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às
sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por
causa do meu nome.
13 Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho.
14 Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão
para se defender.
15 Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será
capaz de resistir ou contradizer.
16 Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão
alguns de vocês à morte.
17 Todos odiarão vocês por causa do meu nome.
18 Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá.
19 É perseverando que vocês obterão a vida.
INTRODUÇÃO:
Duas perguntas muito importantes aqui?
- Quando?
- Após quais sinais se dará este acontecimento?
Qual deve ser o nosso comportamento diante da iminente volta de Jesus?
Você não pode:
1. - VIVER DIRIGIDO PELO MEDO
2. - SER TOMADO PELA ANSIEDADE
3. - NUNCA AGIR PELA INSANIDADE DO DESESPERO
- Diante da realidade da volta do Senhor você precisa viver, dentro da normalidade,
com um comportamento de:

1. SABEDORIA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS: v. 8
“Ele respondeu: Cuidado para não serem enganados. Pois muitos virão em meu
nome, dizendo: ‘Sou eu! ’ e ‘o tempo está próximo’. Não os sigam.”
• Cuidado povo de Deus! Muitos virão dizendo que são detentores da verdade absoluta
de Deus! “Eu Sou”
2. PERSEVERANÇA DIANTE DAS CALAMIDADES: vv. 9-11
“Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que
primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse:
‘Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos,
fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais
provenientes do céu’.”
• Guerras, tumultos, conflitos de toda sorte, nacionais e internacionais, epidemias, fome,
desastres ecológicos, coisas espantosas e fenômenos no céu.
3. FIDELIDADE DIANTE DAS INJUSTIÇAS: vv. 12, 13 e 17
"Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às
sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo
por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. [...]
Todos odiarão vocês por causa do meu nome.”
• Prisões, perseguições, ódio por todos os lados por causa do nome de Cristo. Por que?
• Para que deis testemunho! v. 13.
“Isso vos acontecerá para que deis testemunho”
4. DEPENDÊNCIA DIANTE DAS ARMADILHAS: vv. 14, 15 – 17
“Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para
se defender.” v. 14
“Pois eu lhes darei palavras e sabedoria” v. 15
• Agir naturalmente! Sem reservas ou prévias defesas! Deus será por nós.
“porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá
resistir nem contradizer... E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis
entregues; e matarão alguns de vós;”
5. PERSEVERANÇA E FOCO DIANTE DAS PRESSÕES: vv. 18-19
“Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá.
É perseverando que vocês obterão a vida.”

• Não devemos nos apegar a nada neste mundo. Por que para ganhar Jesus, vamos
precisar perder coisas, pessoas, posição, status, etc.
CONCLUSÃO:
• Estamos nos preparando para o fim!
“Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está
para acontecer, e estar de pé diante do Filho do homem".
Lucas 21:36
“Portanto assim te farei, ó [Israel], e porque isso te farei, prepara-te, ó [Israel], para te
encontrares com o teu Deus.” Amós: 4:12
“Mas já está próximo o fim de todas as coisas; portanto sede sóbrios e vigiai em oração.”
1 Pedro 4:7
• Que o povo de Deus esteja...
PREPARADO e VIGILANTE em ORAÇÃO!
“E perseverando que vocês obterão vitória.” Lucas 21:19
Só nos resta dizer como Paulo: “Maranata! Vem Jesus!”

