Atenção Líder de Célula:
. Distribua os pedidos de oração relacionados na última página para que toda a Célula ore durante toda a semana;
. Excepcionalmente nesta semana, as perguntas estão ao final de cada tópico;
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações;
. Sabemos que você conhece a realidade de sua Célula melhor que ninguém, então lembre que você tem total
liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas, desde que permaneçam
no objetivo da mensagem.

ROTEIRO – Base 25/07/2021 (noite)
SINAIS DO FIM E A MISSÃO DA IGREJA
# Mateus 24:1-15 #
“Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções
do templo. "Vocês estão vendo tudo isto? ", perguntou ele. "Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra;
serão todas derrubadas". Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em
particular e disseram: "Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos
tempos?" Jesus respondeu: "Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Eu sou o
Cristo!’ e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É
necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino.
Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. "Então eles os entregarão para serem
perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo
muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão
a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será
salvo. E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá
o fim. "Assim, quando vocês virem ‘o sacrilégio terrível’, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo — quem lê,
entenda — então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes.” (Mateus 24:1-15 – NVI)

INTRODUÇÃO:
No registro de Mateus 24 nos deparamos com Jesus conversando com Seus discípulos
sobre a realidade dos sinais do final dos tempos, mesmo sem revelar datas dos acontecimentos.
Quando nos deparamos com as manchetes das notícias abaixo, somos impulsionados a
descobrir os sinais dos quais Cristo falou, e nos voluntariar para estar presente no Seu projeto de
salvação do mundo. Vejam:
• O maior incêndio da história ocorrido na Austrália;
• O aumento impactante do número de terremotos a partir do século XX (Brasil incluído);
• A depravação moral do mundo acompanhada de uma teologia profana, relativista e
universalista;
• O posicionamento de Israel em querer construir seu novo Templo, pela crença de que o
Messias está vindo ou já está presente.
Vejamos de forma mais detalhada alguns dos sinais que nos chamam atenção e que devem nos
levar a decisões:
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I. OS SINAIS DO FIM PRECISAM SER VISTOS, POIS O PRÓPRIO CRISTO NOS ALERTOU

“Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as
construções do templo. "Vocês estão vendo tudo isto?", perguntou ele. ‘Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra
sobre pedra; serão todas derrubadas’” (Mateus 24:1-2)

1. Enquanto os discípulos admiravam o belo templo, Jesus muda o foco; ou seja, nós nos
atemos às coisas do mundo, sem atentarmos para os alertas do fim.
2. Enquanto nos prendemos e esperamos que as coisas no mundo melhorem, esquecemos
que, para se estabelecer o Reino de Deus, haverá um tempo de calamidades e destruição
como sinal de Sua vinda.
§ Como você avaliaria seu comportamento quanto a expectativa da vinda do Senhor Jesus –
será breve ou muita coisa ainda tem que acontecer?
II. OS SINAIS DO FIM NÃO SÃO UMA MERA CURIOSIDADE, MAS UM ALERTA PARA A IGREJA
ESTAR EM PRONTIDÃO E EM SERVIÇO

“Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: ‘Dizenos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?’ Jesus respondeu:
‘Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Eu sou o Cristo!’’ e enganarão a
muitos.” (Mateus 24:3-5).

1. Não existe exagero em pesquisar e refletir sobre o fim – Quando Senhor? – pois Ele mesmo
nos alertou disso.
2. Deve existir cautela para não se cometer exageros como os ocorridos na história, mas
devemos observar os acontecimentos que nos colocam em alerta diante do possível fim
iminente.
• Na história muitos tentaram marcar esta data e frustraram a si mesmos e a muitos
outros, porém isso não anula o fato de que vai acontecer.
• Nós mesmos vivenciamos o evento chamado de o Bug do Milênio, que foi a virada de
1999 para 2000 que também foi recheada de crenças sobre o fim do mundo. O mesmo
acontecendo no ano de 2012, onde até um filme foi gravado, com base em uma suposta
profecia, com ares catastróficos do fim do mundo.
§ Apesar de não termos poder para determinar o sinal (Mateus 24.36), você não crê que Deus
está querendo chamar a atenção sobre os sinais com os acontecimentos que ocorrem no
mundo hoje?
III. OS SINAIS DE PRENÚNCIO DAS GUERRAS, RUMORES DE GUERRA, FOME, PESTES E
TERREMOTOS COMO PRINCÍPIO DE DORES

“Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas
aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e
terremotos em vários lugares.” (Mateus 24:6-7)

1. As guerras que vivenciamos no mundo não são só políticas ou puramente sociais, mas
étnicas e religiosas. Com respeito à guerra no seu contexto geopolítico, o que precisamos
ficar atentos é quando o oriente médio é a notícia em questão.
2. A realidade da fome mundo afora;
3. A realidade das pestes e pragas;
4. Intensificação de terremotos e desequilíbrio no clima.
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§ Você tem acompanhado a realidade dessas notícias e pensado em que?
§ Você tem aproveitado as situações que Deus tem deliberadamente criado para você
conhecer pessoas para lhes falar do Evangelho de Cristo?
IV. OS SINAIS DO FIM SÃO A PERSEGUIÇÃO E MORTE PELA FIDELIDADE À MENSAGEM, A
PROFANAÇÃO DO EVANGELHO DE CRISTO E A APOSTASIA, AUMENTO DA INIQUIDADE E O
ESFRIAMENTO DO AMOR

"Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as
nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e
numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos
esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do Reino será pregado em todo o
mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. "Assim, quando vocês virem ‘o sacrilégio terrível’,
do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo — quem lê, entenda — então, os que estiverem na Judéia fujam
para os montes.” (Mateus 24:9-15).

Na china comunista, onde é proibido pregar o evangelho em público existem mais de
100 milhões de convertidos. Se convertem 14 a 18 mil pessoas por dia, mesmo correndo risco
de serem presas, sofrerem humilhação e serem presas. Por conta da perseguição, a igreja se
reúne nas casas.
História para refletir: Mario Freitas e o chinês. Ao terminar de pregar, o chinês fez um
pedido para Freitas: “Ensina-me a pregar?”. Ao descobrir que o chinês tinha os dedos
cortados por perseguição religiosa, e quem cortou seus dedos o fez na expectativa de
que ele negasse a Jesus, o que não aconteceu, Freitas então respondeu: “O senhor me
ensinaria a ser crente?”
1. Temos nos deparado com o evangelho do pluralismo, do relativismo, do universalismo
e ainda o evangelho da teologia inclusiva.
Exemplo do evangelho adulterado: A BÍBLIA INCLUSIVA
A “teologia inclusiva“ é uma abordagem segundo a qual, se Deus é amor, aprovaria
todas as relações humanas, sejam quais forem, desde que haja este sentimento.
Essa linha de pensamento tem propiciado o surgimento de igrejas onde
homossexuais, nesta condição, são admitidos como membros e a eles é ensinado
que o comportamento gay não é fator impeditivo à vida cristã e à salvação.
2. Nos tempos de Noé, Deus destruiu a humanidade por causa disso (Gênesis 6:5, 12-13);
Lucas narra dias semelhantes aos de Noé (Lucas 16:26-27);
Atenção: Jamais houve uma época na qual os homens se esforçassem tão
desesperadamente para se divertir quanto a atual. Estamos saciados, banalizados e
entediados. O mundo está entediado! Não sabemos mais o que fazer conosco. O povo
se cansa até de férias.
"Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza.” (Provérbios 14:13 - ARC)

3.

Depravação e imoralidade como nunca vista.

"E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.” (Mateus 24:12 – ARC)

§ Você tem permanecido fiel à mensagem bíblica ou tem se influenciado por uma cultura que
se adapta à vontade e moralidade do mundo?
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V. O MAIOR SINAL QUE FECHARÁ A CORTINA DO NOSSO TEMPO, É O CHAMADO DA IGREJA
PARA A PREGAÇÃO DO EVANGELHO
"E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá
o fim.” (Mateus 24:14)

“O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda igreja, em todo mundo, a cada criatura.
Nenhum de nós está dispensado dessa gloriosa tarefa.”
§ O desafio está diante de nós, o que você vai fazer para se tornar parte viva no cumprimento
do último sinal da volta de Cristo que é a pregação do evangelho?

CONCLUSÃO:
O QUE FAZER DIANTE DE TUDO ISSO?
1. Ficar apercebidos (alertas);

“Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não
penseis.” (Mateus 24:44 – ARC)

2. Esperar com paciência;

“Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará.” (Hebreus 10:37 – ARC)

3. Envolver-se na grande e final missão da Igreja.

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.” (Marcos 16:15 – ARC)

Pr. Marcos Stier Calixto
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MOTIVOS DE ORAÇÃO PARA AS CÉLULAS NESTA SEMANA:
1.
2.

Pelos projetos missionários da Alameda e seus missionários
Pelos novos projetos missionários que serão implantados

LISTAS:
I. Projetos atuais (parcerias e missionários):
1. Projeto Vida – Pr. Paulo e Luiza
2. Projeto Ponte – dependentes químicos – Pr. Herbin e Aliete
3. Projeto Cidade Acolhida- África Moçambique (Beira) – Pr. Oséias e Cristina
4. Projeto Paquistão – Pr. Vergara e Lana
5. Projeto Portugal – Pr. Henrique e Simone
6. Projeto Itália – Missionários Geovanni, Karine e família
7. Projeto Guajajara – Pastores indígenas: Sizinho, Enoque e Zico e suas famílias
8. Projeto CAEBE – refugiados – Pr. Calixto e Silvana
9. Projeto CMTF – Escola de Missões – Capacitando Missionários Para o Tempo do Fim –
Pr. Calixto e Pr. Miguel Nicolau
10. Projeto CRISTOLÂNDIA – recuperação de dependentes – Parceria com a PIB Curitiba
11. Projeto ÍNDIA – Pastor Daniel e Samara (capacitação, treinamento e tradução)
II. Projetos para 2021-2025
1. Projeto Amor em Ação – Evangelismo Urbano – Pr. Paulo e Luiza
2. Projeto Ribeirinhos – Parceria com JME Paraná
3. Projeto NORDESTE – JUVEV – SERTÃO
4. Projeto Quilombolas – Afrodescendentes
5. Projeto JAPÃO – família TEIJI e KATIA
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