
Conclusão: 
Temos os sinais da vinda do Senhor. Será tempo de dor para uns e 

tempo de alegria para outros. Como filhos e filhas do Senhor, esperamos 
com cânticos de louvor e santidade a sua volta para buscar a igreja e 
terminar com este sistema iníquo. Com alegria dizemos: “Maranata! Ora 
vem Senhor Jesus”! 
 
Oração  
Ó Deus, cuja onipotência se revela principalmente em misericórdia e 
compaixão; concede-nos a plenitude da tua graça, para que, esforçando-
nos para alcançar as tuas promessas, sejamos feitos participantes do teu 
tesouro celestial; por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo 
e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.  
  
Dedicação: 
Cântico de encerramento 
Pedidos de Oração dos membros da célula. 
Oração de Intercessão ou agradecimento. 
Oração pela conversão de não crentes (caixa de oração para a Salvação). 
 
   

 
 

 
  
 
 
 
 

             
 

 
 
 
 

33º Domingo Comum  
Como esperar o Fim? 

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: Você acha que a volta 

do Senhor está próxima? 
•  Ministração do Roteiro 

 
 
 

 
Cremos que estamos vivendo o tempo 

do fim. A palavra de Deus hoje nos ajudará a conhecer os sinais dos 
tempos, a entender como esperar o dia final e nos alegrar pela grande 
salvação que virá. Devemos continuar trabalhando, evangelizando e com 
alegria, esperar a intervenção do Senhor que cancelará e destruirá todo 
sistema de iniquidade. Ele fará um novo céu e uma nova terra.  
 
I. Os Tempos finais - Lucas 21.5-19 

O Evangelho de Lucas 21.5-19 apresenta uma pregação de Jesus 
em Jerusalém na Semana Santa onde fala dos últimos tempos.  
 O Senhor estava próximo do Templo (5) e profetiza a destruição do 
mesmo (6). Esta profecia foi cumprida no ano 70 d.C.  

Com isso, os discípulos perguntam (7): “Mestre, quando sucederá 
isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se 
cumprir”? 
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 Jesus responde não apenas com 
relação a destruição de Jerusalém, mas 
principalmente sobre os últimos 
acontecimentos sobre a face da terra.  

Ele afirmou que aparecerão falsos 
profetas em seu nome (8). Ocorrerão 
guerras, revoluções (9,10), grandes 
terremotos, epidemias e fome em vários 
lugares, e grandes sinais do céu.  

Haverá uma perseguição geral 
contra os discípulos de Jesus (12), 

contudo, precisarão aproveitar para dar testemunho (13). Não deverão 
ficar preocupados com o que irão falar, pois Ele dará sabedoria para que 
possam responder a cada pergunta (14,15). 
 A perseguição ocorrerá dentro da própria família (16). Jesus disse 
(17-19): “De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não 
se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança 
que ganhareis a vossa alma”. 
 Trabalhamos pelo Reino de Deus e esperamos alegremente a volta 
do Senhor. Em nossa perseverança em Jesus, ganharemos a nossa alma. 
 Os tempos finais exigem perseverança no Evangelho e vida 
coerente com a Palavra de Deus.  
Até quando você será discípulo do Senhor?    

II. Tempo de Dor e Tempo de Alegria - Malaquias 4.1,2 
Malaquias profetizou após o retorno dos judeus da Babilônia para 

Jerusalém no ano de 450 aC. Ele não é  mencionado em mais nenhum 
lugar na Bíblia, mas, de seus escritos, podemos aprender que ele teve um 
grande amor pelo povo Judeu e pelas cerimônias do Templo. Ele foi, 
provavelmente, um contemporâneo de Neemias. 
 Em Malaquias 4.1,2 fala que a vinda do Senhor será tempo de dor 
e tempo de alegria.  

Tempo de dor porque haverá o julgamento onde os soberbos e os 
praticantes de perversidade serão julgados e punidos pelo Senhor (1). 

Mas para os salvos, será um tempo de grande alegria e salvação, 
pois nascerá o Sol da Justiça. O profeta diz (2): “Mas para vós outros que 
temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas 
asas; saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria”. 

O que definirá nossa vida será nosso relacionamento com Deus 
mediante Jesus Cristo. Com Jesus aguardamos os tempos finais com muita 
esperança e alegria. 

Como está seu relacionamento com Deus? 
 

III. Cântico de Louvor pela Vinda do Senhor - Salmo 98.  
O Salmo 98 fala da manifestação do Senhor no fim dos tempos e 

da alegria dos santos e santas por este dia.   
Deus já tem feito maravilhas e alcançado a vitória (1) e todos um 

dia verão sua salvação (2.3). Por isso devemos celebrar com júbilo (4-6). 
A natureza já celebra com júbilo e alegria pela vinda do Senhor (7-

9). O salmista diz (8,9): “Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo 
os montes, na presença do SENHOR, porque ele vem julgar a terra; 
julgará o mundo com justiça e os povos, com equidade”. 

O juízo de Deus é alegria para a natureza e para seus filhos e filhas. 
Sabemos que este mundo terá um fim e todo sistema opressor e maligno 
passará. O Senhor julgará o mundo com Justiça em sua vinda. Isso é 
alegria para Seu povo.  

Você espera a volta do Senhor com alegria? 
 

IV. Como esperar a Vinda do Senhor? - II Tessalonicenses 3.7-12 
 Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Tessalonicenses 3.7-12, 
fala sobre sua vida como exemplo e demonstra como os cristãos devem 
esperar a vinda do Senhor.  

A igreja precisava imitá-lo (7). Ele nunca se portou 
desordenadamente na igreja (7), antes, trabalhou pelo próprio sustento (8). 
Tinha o direito de ser sustentado pela igreja, mas preferiu dar o exemplo 
para ser imitado (9,10). 

Ficou sabendo que muitos, esperando a vinda do Senhor, pararam 
de trabalhar (10,11): “se alguém não quer trabalhar, também não coma. 
Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam 
desordenadamente, não trabalhando; antes, se intrometem na vida alheia”. 

Ele ensina que a melhor maneira de esperar a vinda do Senhor é 
trabalhando tranquilamente e comendo o próprio pão (12). 

A vinda do Senhor não precisa mudar nossa rotina de vida. 
Precisamos andar em santidade, trabalhar, prosperar, fazer caridade e 
tranquilamente comer o próprio pão. Precisamos viver um dia de cada vez, 
sem fanatismo ou desespero, esperando alegremente a vinda do Senhor e 
fazendo novos discípulos. Ele virá e transformará nosso mundo e nossa 
vida.  

Como você tem esperado a vinda do Senhor?  


