Sinais dos últimos tempos
Textos bíblicos selecionados por
Hugo Goes

As passagens bíblicas abaixo transcritas têm como objetivo mostrar aos cristãos
quais são os sinais da segunda vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo e do fim dos
tempos.

Mateus 24, 3-14
3

Quando, então, se sentou no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele

em particular e perguntaram: “Dize-nos: quando será isso? Qual será o sinal da tua
vinda e do fim do mundo?”
4

Jesus tomou a palavra e disse: “Cuidado para que ninguém vos engane!

5

Pois muitos virão, usando o meu nome e dizendo: ‘Eu sou o Cristo!’ E enganarão

muita gente.
6

Ouvireis falar de batalhas, notícias de guerras. Prestai atenção e não vos

assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim.
7

De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome e

terremotos em vários lugares.
8

Tudo isso é o começo das dores.

9

“Então vos entregarão à tortura e à morte. E por causa do meu nome sereis

odiados por todas as nações.
10

Muitos sucumbirão, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente.

11

Hão de surgir muitos falsos profetas, que enganarão muita gente.

12

A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará.

13

Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo”.

14

A Boa Nova do Reino será proclamado em todo o mundo, como testemunho para

todas as nações. E então virá o fim.

Mateus 24, 29-36
29

“Depois da aflição daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua perderá sua claridade,

as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas.
30

Aparecerá, então, no céu, o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da

terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com grande poder e glória.
31

Ele enviará seus anjos com uma grande trombeta; ao seu toque, os eleitos serão

reunidos dos quatro cantos da terra, de uma extremidade dos céus à outra.
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32

“Aprendei da figueira a lição: quando seus ramos vicejam e as folhas começam a

brotar, sabeis que o verão está perto.
33

Vós, do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, ficai sabendo que está

próximo, às portas.
34

Em verdade vos digo: não passará esta geração até que tudo isso aconteça.

35

Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão.

36

Quanto àquele dia e hora, porém, ninguém tem conhecimento, nem os anjos do

céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai.

Lucas 17, 26-37
26

Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do

Homem.
27

Comiam, bebiam, homens e mulheres casavam-se, até ao dia em que Noé entrou

na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos.
28

Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam,

plantavam e construíam.
29

Mas no dia em que Ló saíu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e

fez morrer todos.
30

O mesmo acontecerá no dia em que se manifestar o Filho do Homem.

31

Naquele dia, quem estiver no terraço não entre para apanhar objeto algum em

sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás.
32

Lembrai-vos da mulher de Ló!

33

Quem procurar salvar a vida, vai perdê-la; e quem a perder, vai salvá-la.

34

Eu vos digo: naquela noite, dois estarão na mesma cama; um será tomado e o

outro será deixado.
35

Duas mulheres estarão juntas moendo farinha; uma será tomada e a outra será

deixada. [36]”.
37

Os discípulos perguntaram: “Senhor, onde acontecerá isto?” Ele respondeu:

“Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres”.

Lucas 21, 25-28
25

“Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão

angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas.
26

As pessoas vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao

mundo, porque as potências celestes serão abaladas.
27
28

Então, verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória.
Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça,

porque a vossa libertação está próxima”.
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Lucas 21, 34-36
34

“Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos,

da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre
vós,
35

pois cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra.

36

Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de

tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem”.

1ª Tessalonicenses 5, 1-6
1
2

Quanto aos tempos e momentos, irmãos, não precisais que vos escrevamos.
Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão,

durante a noite.
3

Quando todo o mundo estiver dizendo: “Paz e segurança”, então, de repente,

cairá sobre eles a ruína, como as dores sobre a mulher grávida. E não conseguirão
escapar.
4

Mas vós, irmãos, não estais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda

como um ladrão.
5

Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas.

6

Portanto, não durmamos, como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios.

2ª Tessalonicenses 2, 1-10
1

Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião junto dele, nós

vos pedimos, irmãos,
2

que não vos deixeis abalar, assim tão depressa, em vossas convicções, nem vos

alarmeis com alguma pretensa revelação do Espírito ou alguma instrução ou carta
atribuída a nós e que desse a entender que o dia do Senhor já está chegando.
3

Que ninguém vos iluda de nenhum modo. É preciso que, primeiro, venha a

apostasia e se revele o Iníquo, destinado à perdição,
4

o Adversário, aquele que se levanta contra tudo o que se chama deus ou que se

adora, a ponto de se assentar no Santuário de Deus, proclamando-se deus.
5

Acaso não vos lembrais que eu já vos dizia essas coisas, quando ainda estava

entre vós?
6

E sabeis o que atualmente retém o Adversário, de maneira que ele se revele

somente na hora devida.
7

Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Basta que o obstáculo atual seja

afastado.
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8

Então, ele se revelará, o Iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua

boca e destruirá com a manifestação da sua vinda.
9

Ora, a vinda do Iníquo se dará pela ação do Satanás, com toda espécie de

milagres e sinais e prodígios enganadores,
10

e com todas as seduções da iniqüidade para aqueles que estão a se perder, por

não terem acolhido o amor da verdade que os teria salvo.

1ª Timóteo 4, 1-3
1

O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns renegarão a fé e se

apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas,
2

deixando-se iludir por pessoas falsas e mentirosas, com a consciência marcada

por ferro em brasa.
3

Proíbem o matrimônio e o uso de certos alimentos que, no entanto, foram criados

por Deus para serem tomados com ação de graças pelos fiéis e por aqueles que
chegaram ao conhecimento da verdade.

2ª Timóteo 3, 1-7
1
2

Fica sabendo que, nos últimos dias, sobrevirão momentos difíceis.
As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras,

rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílegas,
3

sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do

bem,
4

traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus,

5

tendo a aparência da piedade, mas desmentindo o seu efeito. Foge também dessa

gente.
6

Deles fazem parte os que entram pelas casas e levam cativas mulheres sem juízo,

cheias de pecado e movidas por várias paixões,
7

sempre aprendendo, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade.

2ª Pedro 3, 1-13
1

Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo, para despertar a sinceridade

de vossa mente por uma chamada à memória.
2

Lembrai-vos das palavras preditas pelos santos profetas, bem como do preceito

do Senhor e Salvador, a vós transmitido pelos apóstolos.
3

Antes de mais nada, deveis saber que, nos últimos dias, aparecerão zombadores

esbanjando zombarias e levando a vida ao sabor de suas paixões.
4

Eles dizem: “Onde ficou a promessa da sua vinda? Desde a morte de nossos pais

tudo permanece como no princípio da criação!”
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5

Voluntariamente desconhecem que desde antigamente existia o céu e que a

palavra de Deus fez surgir da água a terra, sustentada pela água;
6

e que pelos mesmos elementos o mundo de então pereceu, afogado pelas águas.

7

Pela mesma palavra, o céu e a terra de hoje estão sendo reservados para o fogo,

guardados para o dia do juízo e da perdição dos ímpios.
8

Ora, uma coisa não podeis desconhecer, caríssimos: para o Senhor, um dia é

como mil anos, e mil anos como um dia.
9

O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora.

É que ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se
perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se.
10

O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um

estrondo espantoso; os elementos, devorados pelas chamas, se dissolverão, e a
terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem.
11

Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso

empenho numa vida santa e piedosa,
12

enquanto esperais com anseio a vinda do Dia de Deus, quando os céus em

chama vão se derreter, e os elementos, consumidos pelo fogo, se fundirão?
13

O que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova

terra, nos quais habitará a justiça.

1ª João 2, 18-19
18

Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o Anticristo virá. Com efeito,

muitos anticristos já se apresentaram – por isso, sabemos que chegou a última
hora.
19

Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente

dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos
não são dos nossos.

Judas 17-19
17

Vós, porém, caríssimos, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de

nosso Senhor Jesus Cristo,
18

que vos diziam: “Nos últimos tempos aparecerão zombadores, vivendo ao sabor

de suas ímpias paixões”.
19

São eles que provocam divisões. São vulgares e não têm o Espírito.
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