
 

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 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Mateus 24:1-14. 

• O Novo Testamento afirma de forma abundante, que o Senhor Jesus Cristo voltará.  
• Jesus estava saindo do templo, e a conversa aqui descrita, pode ter sido motivada pelo que Ele disse em Mateus 23:37-

38. 

• Mat 23:37  Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados! Quantas 
vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não 
quiseste! Mat 23:38  Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mat 23:39  Porque eu vos digo que, desde 
agora, me não vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor!  

•  
• Na época do ministério de Jesus o templo era uma das estruturas mais impressionantes do mundo, trazendo orgulho para 

os Judeus. Feito com blocos maciços e ornados com detalhes em ouro. Podia ser visto à distância, e o brilho do sol nas 
placas de ouro emprestava ao templo uma suntuosidade impressionante. Jesus afirmou que o templo não ficaria de pé, o 
que de fato ocorreu no ano 70 d.C. Os discípulos fizeram algumas perguntas a Jesus sobre o fim dos tempos. Diante disso 
o Senhor apresenta alguns sinais que indicarão que a Sua volta estará próxima. Mas antes aprendamos: 
 

• 1. A volta de Cristo é certa.  
• A última vez que Jesus fala no Novo Testamento ele diz: Certamente cedo venho. Apocalipse 22:20. 
• Jesus falou sobre isso de forma abundante. Não só falou como alertou para que estejamos preparados. 
• Não pode ser considerada a partir de um sinal apenas.  
• É como um grande quebra-cabeça. No conjunto das peças que se encaixam. 
• A expectativa da volta de Jesus sempre esteve presente no coração dos crentes de todos os tempos, desde os seus 

primórdios. 
 

• 2. A volta de Cristo é esperançosa. 
• Os cristãos do primeiro século costumavam se cumprimentar com a expressão Maranata. – o Senhor vem. 
• Era a forma que os primeiros cristãos utilizavam para consolo e esperança em meio as perseguições e tribulações 

decorrentes da fé. 

• Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema; Maranata!  I Cor. 16:22. 
 

• 3. A volta de Cristo apresentará sinais indicadores. 
• Quem já brincou de quebra-cabeça? 
• Não podemos pensar na Volta de Cristo apenas em um elemento, mas no conjunto deles. 
• Sua volta é certa. Não sabemos quando Ele voltará, mas temos sinais indicadores de que isso vai ocorrer. 
• Quais são os sinais que Jesus nos deu? 

1. Sinais religiosos – muitos em nome de Cristo. 24:5, 11. 
• Surgimento de falsos cristos que enganarão a muitos.  

A condição de vulnerabilidade espiritual do mundo favorecerá este quadro. Você pode citar algum fato de pessoas que 
se dizem Cristo? 
 
2. Sinais políticos – guerras e rumores de guerras. 24:6-7. 
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• Constantemente ouvimos de guerras e rumores de guerras, ou seja, não é que necessariamente acontecerão 
guerras, mas teremos o rumor de guerras, o que já podemos perceber. 

• Você se lembra de algum rumor de guerra nestes últimos anos? 
 

3. Sinais sociais – fomes. 24:7 
• Cerca de 820 milhões de pessoas em todo o mundo não tiveram acesso suficiente a alimentos em 2018, frente a 811 

milhões no ano anterior, no terceiro ano consecutivo de aumento.  
https://nacoesunidas.org/fome-aumenta-no-mundo-e-atinge-820-milhoes-de-pessoas-diz-relatorio-da-onu/ 

• Você já ouviu sobre a fome no mundo? 

4. Sinais epidemiológicos – pestes. 24:7 

• É frequente ouvirmos de epidemias que matam milhares de pessoas, e Jesus falou sobre isso. 

• Você pode citar alguma epidemia que corresponda ao que Jesus falou? 

 

5. Sinais geológicos e cósmicos– terremotos em vários lugares, coisas espantosas e grandes no céu. 24:7, Lucas 21:11. 

• Em 2005 cerca de 250 mil pessoas morreram por causa do tsunami na Indonésia.  

• Há alguma notícia de calamidade no planeta que tenha lhe impressionado? 

 

6. Sinais de intensa perseguição aos cristãos – odiados por causa do nome de Jesus. 24:9 

• É fato que há uma campanha crescente de difamação do nome de Jesus.  

• Menosprezar o nome de Jesus é a primeira etapa para se menosprezar os seguidores de Jesus. 

• No Brasil e no mundo o nome de Jesus tem sido submetido ao ridículo. 

• Você conhece ou já ouviu alguma notícia sobre isso? 

 

• Morrer ou ser perseguido por causa da fé tem feito parte dos riscos enfrentados por 245 milhões 

de  cristãos mundo afora. Em seu levantamento de 2019, a organização não governamental Portas 

Abertas registrou 4.305 casos de pessoas mortas por serem cristãs, o que representa aumento de 40,4% 

na comparação com a pesquisa anterior. 

• E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues; e matarão alguns de vós. E de 

todos sereis odiados por causa do meu nome. . Luc 21:16-17 

• Você já leu alguma coisa sobre perseguição aos cristãos no mundo? 

 

7. Sinais relacionais – mutuamente se odiarão. 24:10 

• Aqui não está em questão apenas o ódio presente no mundo , mas também ódio entre os cristãos. 
• Mar 13:12  E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho; e levantar-se-ão os filhos contra os 

pais e os farão morrer.  

• Você já soube de alguma situação entre cristãos que confirma esta palavra de Jesus? 

 

8. Sinais espirituais – o amor de quase todos esfriará. 24:12 

• A apostasia virá e influenciará  muitos. 

• Apostatar – desviar da fé. 

• Jesus aponta para um cenário onde os cristãos esfriaram na fé.  

• Serão capazes de vir para adorar, e sair para pecar. 

• Serão capazes de justificar o injustificável. 

• Só um extraordinário avivamento da parte de Deus, uma experiência nova com o Espírito Santo de Deus, será capaz de nos 

manter firmes. 



• Você percebe que precisa ser renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus? 

9. A proclamação do evangelho no mundo todo – 24:14. 

• Este é o derradeiro sinal. Não é que todos vão crer, mas todos vão ouvir. 

• Com o desenvolvimento da tecnologia da comunicação, o cumprimento desse sinal está mais próximo do que possamos 

imaginar. Há fome espiritual no mundo. Temos ouvido de muçulmanos que sonham com Jesus e se convertem. 
 

O que fazer? 

1. Preparar-se com urgência. 
• Mat 24:44  Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não 

penseis.  
 

2. Esperar com paciência. 
Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu; pois 
em breve, muito em breve "Aquele que vem virá, e não demorará. Hebreus 10:36,37NVI 
 

3. Observar com antecipação. 
• Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 
•  Fl 3:21  que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu 

eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:20-21  
 

4. Trabalhar com zelo. 
• Mat 24:46  Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim.  

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 

 

 

 

 
 

 


