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PARTE 2: 
ESCATOLOGIA 

FUTURA



7. SINAIS DOS TEMPOS



1. INTERPRETAÇÕES ERRADAS 
DOS SINAIS DOS TEMPOS



INTERPRETAÇÕES ERRADAS

• Considerar os sinais dos tempos como referindo-se 
exclusivamente ao tempo do fim

• Considerar os sinais dos tempos apenas eventos 
anormais, espetaculares ou catastróficos

• Tentar usar os sinais dos tempos como modo de datar o 
tempo exato da volta de Cristo

• Tentar construir um cronograma exato de 
acontecimentos futuros



2. COMO ENTENDER OS 
SINAIS DOS TEMPOS



COMO ENTENDER

• Embora consideremos os sinais dos tempos como 
apontando o futuro, esses sinais apontam, antes de tudo, 
o que Deus fez no passado.

• Os sinais dos tempos também apontam o fim da história 
no futuro, especialmente para a volta de Cristo

• Os sinais dos tempos revelam, na história, a antítese 
contínua entre o reino de Deus e os poderes do mal

• Os sinais dos tempos pedem uma decisão

• Os sinais dos tempos requerem vigilância constante



3. OS SINAIS DOS TEMPOS



Graça

• Proclamação do 
evangelho a todas 
as nações

• Salvação da 
plenitude de Israel

Juízo
• Guerras
• Terremotos
• Fomes

Oposição
• Apostasia
• Anticristo
• Tribulação



4. CARACTERÍSTICAS 
DOS SINAIS



CARACTERÍSTICAS

• Os sinais são para todo o período dos últimos dias

• Os sinais aumentam em intensidade 

Primeira vinda Segunda vinda

Primeira vinda Segunda vinda



A) S INAIS  QUE 
EVIDENCIAM A GRAÇA 

DE DEUS



PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO A 
TODAS AS NAÇÕES

• Is 52.10: O Senhor desnudou o seu santo braço à 
vista de todas as nações; e todos os confins da terra 
verão a salvação do nosso Deus.

• Is 42.6: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-
ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da 
aliança com o povo e luz para os gentios;

• Is 40.5: A glória do Senhor se manifestará, e toda a 
carne a verá, pois a boca do Senhor o disse.

• Is 45.22: Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os 
limites da terra; porque eu sou Deus, e não há outro.



PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO A 
TODAS AS NAÇÕES

• Mt 24.14: E será pregado este evangelho do 
reino por todo o mundo, para testemunho 
a todas as nações. Então, virá o fim.

• Mc 13.10: Mas é necessário que primeiro o 
evangelho seja pregado a todas as nações.

• Mt 28.19: Ide, portanto, fazei discípulos de 
todas as nações.



PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO A 
TODAS AS NAÇÕES

• O período entre a primeira e a 
segundo vinda de Cristo é a era 
missionária por excelência.

• As missões continuarão a ser a 
característica peculiar desta era até a 
volta de Cristo.

• Jesus comissiona o seu povo a fazer 
missões porque ele garante que 
haverá salvação nas nações.



SALVAÇÃO DA 
PLENITUDE DE ISRAEL

• Rm 11.25-26: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este 
mistério (para que não sejais presumidos em vós mesmos): que veio 
endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude 
dos gentios. E, assim, todo o Israel será salvo.

• Quatro interpretações para a frase destacada:  
1. Uma grande quantidade de judeus salvos no fim.

2. Salvação de todos os eleitos, judeus e gentios, ao longo da história.

3. Salvação dos eleitos dentre os judeus ao longo da história.

4. A totalidade de Israel será convertida após a plenitude dos gentios ter sido 
arrebanhada para o reino de Deus.



SALVAÇÃO DA 
PLENITUDE DE ISRAEL

1. E, assim, todo o Israel será salvo – Uma grande quantidade de 
judeus salvos no fim.

Primeira vinda Segunda vinda



SALVAÇÃO DA 
PLENITUDE DE ISRAEL

2. E, assim, todo o Israel será salvo – Salvação de todos os eleitos, 
judeus e gentios, ao longo da história.

Todos os eleitos judeus e gentios

Primeira vinda Segunda vinda



SALVAÇÃO DA 
PLENITUDE DE ISRAEL

3. E, assim, todo o Israel será salvo – Salvação dos eleitos dentre 
os judeus ao longo da história.

Todos os eleitos judeus

Primeira vinda Segunda vinda



SALVAÇÃO DA 
PLENITUDE DE ISRAEL

4. E, assim, todo o Israel será salvo – A totalidade de Israel será 
convertida após a plenitude dos gentios ter sido arrebanhada para o reino 
de Deus.

O número total dos gentios Todo o Israel

...e então...

Primeira vinda Segunda vinda



B)  S INAIS  QUE 
INDICAM O 

JULGAMENTO DIVINO



GUERRAS, FOME, 
TERREMOTO, PESTE

• Mt 24.6-8: E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores 
de guerras; vede, não vos assusteis, porque é necessário assim 
acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação 
contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos 
em vários lugares; porém tudo isto é o princípio das dores.

• Lc 21.9-11: Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, 
não vos assusteis; pois é necessário que primeiro aconteçam 
estas coisas, mas o fim não será logo. Então, lhes disse: 
Levantar-se-á nação contra nação, e reino, contra reino; haverá 
grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, 
coisas espantosas e também grandes sinais do céu.



GUERRAS, FOME, 
TERREMOTO, PESTE

• Deus mostra graça e juízo do decorrer da 
história.

• Desastres naturais são expressões do 
desagrado de Deus por causa da 
humanidade caída.

• Muitas vezes nós, povo de Deus, sofremos a 
maldição de Deus. Mas a graça de Deus tem 
nos sustentado.



GUERRAS, FOME, 
TERREMOTO, PESTE

• Lc 21.10-11: Então, lhes disse: Levantar-se-á 
nação contra nação, e reino, contra reino; 
haverá grandes terremotos, epidemias e 
fome em vários lugares, coisas espantosas e 
também grandes sinais do céu.



C) SINAIS QUE 
INDICAM 

OPOSIÇÃO A DEUS



APOSTASIA

• 2Ts 2.3: Ninguém, de nenhum modo, vos 
engane, porque isto não acontecerá sem que 
primeiro venha a apostasia e seja revelado o 
homem da iniqüidade, o filho da perdição

• 1Tm 4.1: Ora, o Espírito afirma 
expressamente que, nos últimos tempos, 
alguns apostatarão da fé, por obedecerem a 
espíritos enganadores e a ensinos de 
demônios,



APOSTASIA

• Apostasia é abandono da fé.

• Por parte de quem?

• Cristãos confessantes



APOSTASIA

• 1Jo 4.1-3: Amados, não deis crédito a qualquer 
espírito; antes, provai os espíritos se procedem 
de Deus, porque muitos falsos profetas têm 
saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o 
Espírito de Deus: todo espírito que confessa que 
Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo 
espírito que não confessa a Jesus não procede 
de Deus; pelo contrário, este é o espírito do 
anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que 
vem e, presentemente, já está no mundo.



APOSTASIA

• 1Jo 2.18: Filhinhos, já é a última hora; e, como 
ouvistes que vem o anticristo, também, agora, 
muitos anticristos têm surgido; pelo que 
conhecemos que é a última hora.

• Mt 24.23-24: Então, se alguém vos disser: Eis 
aqui o Cristo! Ou: Ei-lo ali! Não acrediteis; 
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas 
operando grandes sinais e prodígios para 
enganar, se possível, os próprios eleitos.



ANTICRISTO

• 2Ts 2.1-12

• Alguns interpretam como sociedade, ou organização, ou 
aliança política. A gente não tem como afirmar o que é. 

• O texto não fala de alguma coisa ou organização. O texto 
chama de homem. 

• Tem uma razão para isso. É porque se opõe a quem se fez 
homem para conduzir homens a Deus. Agora Satanás vai 
usar homem para desviar homens de Deus.



ANTICRISTO

• Daniel anteviu essa figura

• Dn 7.25: Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os 
santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei; e 
os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, dois 
tempos e metade de um tempo.

• Dn 11.36: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, 
e se engrandecerá sobre todo deus; contra o Deus dos deuses 
falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a 
indignação; porque aquilo que está determinado será feito.

• Mt 24.15: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de 
que falou o profeta Daniel, no lugar santo (quem lê entenda),



ANTICRISTO

• Ap 13.1-10

• v. 1: A besta do mar e o homem da iniquidade são impressionantes. 
Nome: Besta do mar (mar é sinônimo de iniquidade – Is 57.20,21 –
tumulto, revolta). Procede daquilo que tumultuoso, iníquo. O nome 
dela já aponta semelhança com homem da iniquidade.

• v. 2: Fonte de poder. Deu-lhe o dragão o seu poder. Opera segundo 
a eficácia de Satanás.

• v. 3: Realização de sinais. Capaz de fazer sinais e prodígios.

• v. 4: Objeto de culto. Assume posição de Deus. 

• v. 6: Faz oposição a Deus. Se opõe a tudo que é Deus.

• v. 7: Faz oposição aos cristãos. 2Ts 2.4.

• v. 8: Abrangência do engano. Todos adorala-ão.

• v. 9-10: João está dizendo essas coisas para dizer que não se 
deixem enganar.



ANTICRISTO

• Ap 13.11-18

• Fará o mesmo sinal que levou os seguidores de 
Cristo a saírem por todo mundo pregando o 
evangelho. Imita as coisas que são próprias só de 
Cristo.

• A besta que emerge da terra é subordinada à do mar. 
Essa vem de maneira sorrateira. Parece cordeiro. 
Prepara o caminho para a besta do mar. Prepara as 
pessoas para que creiam na besta do mar. Em outras 
partes de Apocalipse a referência ao grande profeta e 
a besta.



ANTICRISTO

• Vitória de Cristo

• Ap 17.14: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o 
Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores 
e o Rei dos reis; vencerão também os chamados, 
eleitos e fiéis que se acham com ele.

• Ap 19.20: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o 
falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, 
seduziu aqueles que receberam a marca da besta e 
eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram 
lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com 
enxofre.



TRIBULAÇÃO

• Jr 30.7: Ah! Que grande é aquele dia, e não 
há outro semelhante! É tempo de angústia 
para Jacó; ele, porém, será livre dela.

• Dn 12.1b: e haverá tempo de angústia, qual 
nunca houve, desde que houve nação até 
àquele tempo; mas, naquele tempo, será 
salvo o teu povo, todo aquele que for 
achado inscrito no livro.



TRIBULAÇÃO

• Jo 15.20: Se me perseguiram a mim, 
também perseguirão a vós outros;

• Jo 16.33: Estas coisas vos tenho dito 
para que tenhais paz em mim. No 
mundo, passais por aflições; mas tende 
bom ânimo; eu venci o mundo.
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