
                     IMPORTANTE: Coloco-me à disposição dos líderes que acharem necessário, para auxiliá-los 
no preparo desta importante lição cujo objetivo é despertar a atenção e o interesse da igreja para este tema 

tão relevante. Meu Whatsapp é (51) 98409-7033 (pr. Giovani).

A segunda vinda de Cristo a esta terra é um dos eventos mais importantes mencionados em toda a 
extensão bíblica.  Como se trata de um evento de Deus a ser realizado neste mundo, geralmente quando 
esse assunto é abordado de forma profética nas Escrituras vêm inserido em um cenário geopolítico que 
envolve relações internacionais, acordos diplomáticos, conflito entre nações e culturas, ódio aos judeus, etc... 
Entre outras coisas importantes, destaco como sinais da sua segunda vinda ou da sua volta:

1. A ascensão máxima de um poder religioso mundial (“...assentada sob muitas águas...” [Apocalipse 
17:2, 15]); que se relaciona ilicitamente com os reis/governantes da terra e embriaga (engana) os habitantes 
da terra (Ap.17:2). Essa religião está sediada na cidade construída sob sete colinas (Ap. 17:9) chamada de 
“a grande prostituta”, revelando com isso o caráter apóstata do seu sistema religioso; também é chamada de 
“Babilônia”(Ap. 17:5) revelando que suas práticas são abomináveis aos olhos de Deus. Possui um histórico 
de perseguição e assassinato em massa das “testemunhas de Jesus” (Ap.17:6) e seu líder em exercício por 
ocasião da segunda vinda de Cristo é chamado de “o falso profeta” (Ap.19:20). Em Ap.18:15 podemos ver 
algumas das características físicas da cidade/ religião prostituta.

2. A ascensão de um líder político e de seu sistema político de proporções mundiais (saiu do mar - Ap.
13:1-9; 17:15) e exercerá “autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação” (Ap.13:7). Nesse sistema 
político mundial não há espaço para “os santos” e, por um curto período de tempo serão perseguidos e 
vencidos (Ap.13:7). A religião prostituta através, de sua liderança, mantém relações com esse sistema 
político e o apóia (Ap.13:11-17) e se beneficia dele (Ap.17:3) mas ele à odeia (Ap.17:16); trata-se de uma 
relação de puro interesse político.

São algumas características desse sistema político dominante do fim e de seu líder máximo:  

a) Um caráter blasfemo contra Deus (Ap.17:3;13:1,5,6);
b) Ódio e perseguição aos “santos” (Ap.13:7; Daniel 7:25);
c) Tentará mudar “os tempos e as leis” estabelecidos por Deus (Daniel 7:25);
d) Controle absoluto (Ap.13:16-17);
e) Ódio a religião judaica (Daniel 9:27;  Mateus 24:15)
f) Poder satânico (Ap.13:2).
g) “... se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no 
santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus.” (2 Tessalonicenses 2:4)

Esse líder é chamado na Bíblia de: Chifre pequeno (Daniel 7:8); Governante que virá (Daniel 9:26); 
Abominável da desolação (Mateus 24:15); O homem do pecado,o filho da perdição (2Tessalonicenses 2:3); 
Besta que vem do abismo (Apocalipse 11:7); Besta que saiu do mar (Apocalipse 13:1); Anticristo (1João 
2:18).  

Deus, através da sua Santa Palavra nos revela de forma fantástica através de figuras de linguagem o 
que estará acontecendo no mundo quando o noivo Jesus vier buscar a noiva, a Igreja para “as bodas do 
cordeiro” (Ap.19:7-9), e o fim preparado por Deus na volta de Cristo para a religião prostituta, para o governo 
do anticristo e seus líderes – a besta e o falso profeta, para que os santos possam vigiar a fim de não serem 
pegos de surpresa ou, por ignorância nos encontrarmos militando do lado errado, pois em relação à 
Babilônia, a religião prostituta, o cristianismo apóstata que se desviou do propósito, Deus nos adverte na sua 
Palavra: “Ouvi outra voz do céu, dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em 
seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês.” (Apocalipse 18:4) 

Sinais da Segunda Vinda de Cristo



ATENÇÃO! 
 

Para preencher o guia de célula, utilize este acesso rápido ao guia. 

https://www.alvsart.com/RelatorioCelulas/  

Se está usando a lição impressa, utilize o QR-CODE.

Foco nos Visitantes 
Perguntas para promover 
conversas e conexões.

Foco nos Frequentadores 
Perguntas para ajudar os crentes 
a desenvolver uma visão bíblica 
do mundo.

Foco nos Membros 
Perguntas para ajudar as 
pessoas a crescer como líderes.

P Você sabia que existe uma 
cidade construída sobre sete 
colinas e que é sede de uma 
religião bem conhecida? Sabe o 
nome da cidade?

P Em sua opinião, porque Deus 
chama uma parte de igreja de 
prostituta?

P Você já sabia que a Bíblia 
apresenta o cenário descrito na 
nesta lição no fim dos tempos, às 
vésperas da segunda vinda de 
Cristo?

P O que você sente escutando 
essas coisas?

P Você acredita que assim como 
Cristo subiu ao céu um dia Ele há 
de retornar a esta terra?

P Você se sente teologicamente 
preparado para identificar o 
sistema de governo do anticristo 
que já está sendo implantado do 
mundo à espera da manifestação 
de seu governante?

P Mito ou verdade, qual é a sua 
opinião?

P Você acredita no versículo que 
diz: “Os céus e a terra passarão, 
mas as minhas palavras jamais 
passarão”. (Mateus 24:35)? O que 
você acha que Jesus quis dizer 
com essas palavras enquanto 
falava sobre os sinais da sua 
vinda?

P Indique qual ou quais são 
características do governo do 
anticristo:

a) Ódio aos santos/ 
separados;

b) Ódio à Israel;

c) Desrespeito ao 
sacro; 

d) Alterações das leis 
divinas.

Sinais da Segunda Vinda de Cristo

Oramos juntos: 

1. Contra o espírito de apostasia;
2. Para que, como fiéis testemunhas de Cristo, venhamos a olhar e 
interpretar o mundo através das Sagradas Escrituras e não o 
contrário.
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