
 

VOCÊ ESTÁ PREPARADO? - Is 1:19
 

Não é bom ouvir palavras e mensagens de benção, de vitória, 
de conquista ou de milagres? Será que estas bençãos para as 
nossas vidas serão concretizadas? 
Tudo irá depender se estamos ou não preparados para viver o 

melhor de Deus em todas as áreas de nossas vidas: familiar, 

saúde, financeira, relacionamentos, trabalho, enfim viver o 

melhor de Deus em nossos ministérios na igreja e fora dela. 

Mt 24:36 – A Verdade – já estudamos que precisamos ter mais 

intimidade e relacionamento com Deus, para que estejamos 

prontos para a volta de nosso Senhor Jesus, que antes de partir 

já alertava aos apóstolos e ao povo dizendo: acordem, vigiem, 

se preparem... entretanto, ainda hoje vemos cristãos que 

vivem como se esse dia jamais fosse chegar, desacreditando da 

Palavra e vivendo irresponsavelmente como se não houvesse 

uma vida eterna. Ora, somos diariamente alertados dos sinais 

que antecederiam a vinda de nosso Senhor Jesus, mas até 

agora nada aconteceu... Ledo engano, pois os alertas bíblicos 

são visíveis e estão acontecendo: a renúncia do papa, 

meteoros, guerras no Oriente Médio, ataques contra Israel, 

mudança nos valores e no comportamento da sociedade, etc.      
 Mt 24:6-12 – Mateus relata que o Senhor Jesus alertou sobre o 

princípio das dores, conflitos e guerras entre nações, pestes, 

terremotos, a vinda de falsos profetas, escândalos, traições e 

ódio por toda a sociedade mundial, e no versículo 12, o alerta é 

para toda a igreja: não caiam em iniquidade.  A frieza e a falta 

de amor é a maior responsável pelas tragédias que afligem a 

sociedade atualmente: pais abusam de filhos, filhos matam os 

pais, maridos matam esposas, brigas insignificantes de transito 

terminam em assassinatos, pessoas que matam por dinheiro, 

inveja, ódio... 

Mt 24:27 – Como será a volta do Senhor Jesus? Mateus diz 

que será repentina, que nosso Senhor Jesus cortará os céus em 

todas as direções e que todos os santos verão o Rei; gloriosa, 
pois Jesus surgirá no céu de forma pessoal, visível e pública, 

com poder e glória acompanhado por anjos ao som forte de 

trombetas; e vitoriosa, pois virá para arrebatar a igreja e os 

eleitos de Deus serão chamados para participarem das bodas 

do Cordeiro.  

14:3 - Os sinais da volta do Senhor Jesus – O mundo cristão 

vive na expectativa e na espera do maior acontecimento da 

história da humanidade, pois os sinais bíblicos se tornam cada 

vez mais fortes e constantes, uma vez que o próprio Senhor 

Jesus prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, e 

também que a sua volta seria precedida por situações que 

estamos vivendo atualmente: 

Tribulação: há bilhões de pessoas em aflição pelo mundo, 

sofrendo fome, dor, doenças e perseguições.         Apostasia: o 

enfraquecimento e abandono da fé, renunciando ao Senhor 

Jesus tem levado as pessoas a cometerem atos de loucura 

extremas. 

Inversão de valores: a sociedade mundial está perdendo as 

referências dos verdadeiros valores morais e éticos, sofrendo 

em todas as áreas devido a corrupção e depravação moral: a 

desintegração da família, infidelidade conjugal, divórcios, 

homossexualismo e libertinagem, pornografia, tráfico e vícios, 

corrupção política e o que é pior; muitas igrejas cristãs estão 

desacreditadas por vender e trocar o que é sagrado e santo. 

O espírito do anticristo: ele já está agindo e influenciando o 

mundo, de forma a se opor e levantar tudo o que é contrário à 

vontade de Deus, preparando caminho para o seu 

aparecimento na terra. O anticristo não é um partido, não é 

uma instituição nem mesmo uma religião, mas um homem sem 

lei, uma encarnação demoníaca, que vai agir na força e no 

poder de Satanás. 

Os sinais: estão claramente descritos na bíblia, mas a mídia os 

divulga como causas naturais e racionais resultantes do 

processo evolutivo da humanidade - conflitos, guerras, 

terremotos, tsunamis, fome, epidemias,etc. 

2Tm 3:1-5 - Estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? 
Se o Senhor Jesus voltasse agora, neste exato momento, o que 

seria de você, de sua família, da célula que participa, de sua 

igreja, vizinhos, amigos e colegas? Será que teríamos o tempo 

necessário de nos prostrarmos, de nos arrependermos 

sinceramente, de reconhecermos como estamos vivendo e 

pedirmos perdão por nossos erros? Teríamos tempo de 

modificar nosso comportamento? Mt 24:42 - 1 Ts 4:16-17 e  
Ap 3:11. 
Mt 15:8-11 – Não podemos viver de aparências, como os 

religiosos hipócritas com os quais o senhor Jesus e os apóstolos 

conviveram; adorando a Deus com a boca, prestando falsas 

honras, enquanto o pensamento estava em outro lugar ou com 

outros interesses. Precisamos entender que o inferno não foi 

criado para a humanidade, mas para satanás e seus demônios; 

e que devemos viver segundo o que nos orienta o evangelho, 

somente assim estaremos protegidos desta vida espúria que o 

mundo quer nos impor. Deus não deixará nada passar sem ser 

julgado, e aqueles que fizeram e fazem coisas erradas, andando 

segundo os seus próprios pensamentos irão se arrepender, 

mas será tarde, não adiantará se lamentar, pois pra eles a volta 

do Senhor Jesus será motivo de pranto e ranger de dentes.  

Mt 25:34 – O Senhor Jesus esta voltando, e a nossa 

responsabilidade não é tentar adivinhar o dia, mas estarmos 

preparado para sua volta, prontos para quando o Noivo chegar, 

prudentes e prevenidos como as noivas das candeias e não 

como loucos arrependidos e despreparados.  A vigilância que 

Deus nos pede hoje é para deixemos o Senhor Jesus mudar 

nossas vidas para que possamos ter uma vida reta e justa 

diante da Palavra de Deus. 

 Ap 3:21 – Eis que o Senhor Jesus está à nossa porta, batendo e 

dizendo aos que realmente quiserem ouvir... 
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