A volta de Cristo
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Culto do dia 24/09 noite

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.
Temos uma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões:
www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo
os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer
Mateus 24:1-14.
 Não é muito comum ouvir algo sobre a volta de Cristo. Penso mesmo que muitos talvez nada
tenham ouvido sobre o fato de que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará. É tão farta a afirmação no
Novo testamento, que podemos dizer que para 30 versículos, um fala sobre a volta de Cristo.
 Quando olhamos o cenário mundial, os fatos apontam para o que a Bíblia chama de a Volta de
Cristo. Ela é certa. Assim como os profetas anunciaram a vinda do Messias e isto se cumpriu, de
igual maneira, a Bíblia testemunha que Jesus Cristo voltará. Importa que nos preparemos.
 O texto se constitui na resposta do Senhor Jesus Cristo às perguntas dos discípulos:
 “Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?”v.3
 O Senhor lista uma série de eventos que apontarão para este cumprimento:
1. Sinais religiosos.
1.1 Falsos cristos. 24:5
 A ênfase está na ideia do engano.
 A palavra significa “sedução” , “desencaminhar”, “ilusão”, “andar vagueando”.
 Não uma possibilidade, mas sim uma verdade: Virão falsos profetas e enganarão a muitos. O próprio
estado mental do mundo possibilitará que qualquer pseudo-messia surja e engane a muitos. A sede
espiritual da humanidade facilitará que isso aconteça.
1.2 Perseguição. 24:9

 Observemos que a perseguição é por causa do nome de Jesus Cristo. Eis uma lista de países onde
muitos estão sendo perseguidos por causa do evangelho: Argélia, Azerbaijão, China, Colômbia,
Coréia do Norte, Cuba, Egito, Eritréia, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Laos, Nigéria, Paquistão, Peru e
Vietnã

1.3 Apostasia. V. 12
 Apostasia é esfriamento na fé. É a realidade de muitos que já serviram a Cristo, mas por alguma
razão se desviaram.

 Tudo parece indicar uma época de hipocrisia generalizada, quando multidões inteiras serão
arrebanhadas para a igreja sem terem tido experiência pessoal com Jesus Cristo. Crescerão as seitas
e falsos mestres se infiltrarão nela.
 A Bíblia será submetida ao mais duro ataque. Muitos duvidarão da veracidade das escrituras. Já
começa a surgir “novas bíblias” totalmente adulteradas. Podemos também incluir o crescente
interesse pelo ocultismo, feitiçaria e demonologia. Mesmos nas escolas, é crescente o interesse das
pessoas por Wicca, satanismo, bruxaria, movimento gótico, alquimia, magia negra, Nova Era e
esoterismo.
 Há pessoas que estão brincando com forças ocultas sem se darem conta do que estão fazendo..

1.4 Surgimento do Anticristo –
O primeiro presidente da Assembléia Geral da ONU, Paul-Henri Spaak, que também foi primeiroministro da Bélgica e um dos primeiros planejadores do Mercado Comum Europeu, bem como
secretário-geral da OTAN, declarou:
 "Nós não queremos mais um comitê; já temos comitês que cheguem. O que queremos é um homem
de influência suficiente para conseguir que todos os povos se aliem e nos tire do atoleiro econômico
em que estamos nos afundando. Mandem-nos esse homem, e seja ele Deus ou o diabo, nós o
receberemos."

2. Sinais políticos. 24:6
 “Guerras e rumores de guerras”.
 A todo o momento somos colocados diante de notícias que falam de guerra e rumores de guerras.
 O historiador Arthur Schlesinger, vencedor do prêmio Pulitzer, avisa: "Se o século XX foi o século da
guerra ideológica, o século XXI inicia-se como o século da guerra entre etnias."

Os eventos que ocorreram de 1914 a 1918 e novamente entre 1939 a 1945 foram certamente os
mais marcantes de todo o século XX, também conhecido como "o século da violência".
Estes acontecimentos envolveram quase todos os países do planeta e mobilizaram forças da
ordem de 120 milhões de homens. Foram gastos mais de 2 trilhões de dólares pelos países
litigantes em pesquisa, treinamento e desenvolvimento de novas tecnologias e armas. Mais de
80 milhões - entre civis e militares - pereceram nestes 10 anos de conflito.
Não só as guerras entre nações, mas também os conflitos urbanos, que passam a ter uma
dimensão inimaginável. Em Ruanda, 1984, cerca de 800.000 pessoas morreram em 90 dias,
maioria da etnia Tutsi.
Hoje, o mundo vive assustado com a possibilidade de um conflito entre EUA e Coréia do Norte,
com utilização de bombas muitas vezes mais potentes do que a bomba atômica que dizimou
Hiroshima e Nagasaki.
3. Sinais sociais. 24:10
 Nunca as pessoas se mostraram tão irritadiças, magoando-se e ofendendo-se com muita
facilidade. O violência assume proporções epidêmicas, fazendo de cada um de nós, vítima
em pot6encial.

4.Sinais morais. V24:12.
 Aumento da iniquidade.

 Em outro texto o Senhor Jesus disse que antes da sua volta, o mundo estaria como nos dias de Noé.
Lucas 17:26-27.
 Em nosso país assistimos a uma absurda inversão de valores morais, de tal forma que o certo passa
a ser errado, e o errado passa a ser o certo.

5. Evangelização mundial.
 Em 1500 havia Bíblias impressas em 14 idiomas.
 Em 1800 impressas em 71 idiomas.
 Em 1965 impressas em 1250 línguas e dialetos.
 O advento da internet.
 O avanço científico e tecnológico nos leva a dizer que é possível que a profecia de Mateus 24:14
esteja se cumprindo pela primeira vez em nossa geração.
 Com as redes sociais, o evangelho tem chegado a várias partes do mundo. O mundo se tornou uma
aldeia global.
 Pessoas que jamais poderíamos imaginar, hoje estão se aproximando de Cristo.
 Gente que jamais poderíamos imaginar, hoje está frequentando uma igreja e até mesmo uma
Célula. Isto é cumprimento da Palavra de Deus.
Conclusão:
1. Você percebe algum dos sinais da Volta de Cristo como Jesus falou?
2. Qual o sinal que mais lhe impressiona?
3. Você está preparado para a volta de Cristo?
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes
bem à vontade. Distribua tarefas a todos da célula . Todos são importantes e necessários!

