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Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho 
do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 31 E ele enviará os seus anjos, com 
grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra 
extremidade dos céus. Mateus 24:30,31 
 
Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça... Mateus 6:33 
 
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Lucas 21:33 
 
Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 
I Timóteo 6:7 
 
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no Maligno. I João 5:19 
 
A TERRA ESTÁ SENDO RESERVADA PARA FOGO 
 
Porque um fogo se acendeu no meu furor  e arderá até ao mais profundo do inferno, consumirá a terra e 
suas messes (seara pronta para a colheita)  e abrasará os fundamentos dos montes. Deuterônomio 32:22 
 
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando 
reservados para o Dia do Juízo e destruição dos homens ímpios. 10 Virá, entretanto, como ladrão, o Dia do 
Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados; também a 
terra e as obras que nela existem serão atingidas. II Pedro 3:7,10  
 
O CUIDADO DE DEUS ATRAVÉS DAS ADVERTÊNCIAS DE JESUS 

Tenham muito cuidado! Não se deixem cair nos exageros do comer e do beber, nem se deixem absorver pelos 

muitos cuidados desta vida! Não vá acontecer que aquele dia vos apanhe de surpresa, 35 pois ele virá como 

uma armadilha, sobre todos os habitantes da Terra. 36 Estejam bem atentos e peçam sempre a Deus para que 

possam escapar a todas estas coisas que vão acontecer e para que possam apresentar-se firmes diante do 

Filho do Homem. Lucas 21:34-36 BNPC 

Senhor, livra-nos da distração! 

E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos 
cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. 35 Porque virá como um laço sobre todos os que 
habitam na face de toda a terra. 36 Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos 
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de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem. Lucas 21:34-36  
RC 
 
A igreja vive como que num estado de sonolência. 
 
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões 
escavam e roubam; 20 mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde 
ladrões não escavam, nem roubam; 21 porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 
Mateus 6:19-21 
 
Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? 

32 Porque os gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas 
elas; 33 buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas. 34 Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; 
basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:31-34 
 
Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem 
vos dará; porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo.  João 6:27 
 
O CUIDADO DE DEUS ATRAVÉS DAS ADVERTÊNCIAS DOS APÓSTOLOS 
 
Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem 
guerra contra a alma. I Pedro 2:11  
 
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo contrário, ele é longânimo 
para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. II Pedro 3:9 
 
O QUE FAZER DIANTE DAS ADVERTÊNCIAS DE JESUS E DOS APÓSTOLOS 
 
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, 
assentado à direita de Deus. 2 Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra; 3 porque morrestes, 
e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. 4 Quando Cristo, que é a nossa vida, se 
manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória. Colossenses 3:1-4 
 
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo 
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-
vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus. Romanos 12:1,2 
 
Uma maneira de experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é não nos conformarmos 
com este mundo. 
 
Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo 
galardão. II João 8  
 
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança ela tem grande galardão.  36 Com efeito, tendes necessidade de 
perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.  Hebreus 10:35,36  
 
E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas 
obras. 17 O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele que tem sede venha, e quem 
quiser receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:12,17 
 
NOSSA ESPERANÇA 
 
Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,  21 o qual 
transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do 
poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3:20,21 
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