..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Reflita: Há uma lenda de um homem que escapou de um naufrágio para uma
ilha. Ao entrar em uma cidade foi levado para o palácio, pelos habitantes e
coroado rei. Explicaram-lhe que era costume do povo fazer assim com
aquele que entrasse por aquela porta da cidade ao meio-dia naquela data de
cada ano. Vivia esplendidamente, mas lembrado de que podia assim
continuar somente um ano, chamou seus conselheiros, os quais lhe
informaram que ao completar o ano, tinha de embarcar em uma canoa para
uma ilha além do horizonte, ilha sem habitantes e deserta. - O povo
obedecerá qualquer ordem minha? - perguntou o rei. - Sim, até findar o ano
– responderam seus conselheiros. Então o rei ocupou-se durante o resto do
ano mandando construir casas e fazer todas as provisões para seu conforto e
seu sustento na ilha onde tinha de passar o resto da vida. Essa lenda é uma
pálida ilustração de como Cristo nos previne para ajuntarmos todo o
possível nos céus agora, onde iremos morar para sempre. (internet). Indo
mais fundo: Leia novamente o verso de hoje e baseado(a) nele e nos textos
lidos, escreva com suas palavras, pelo menos duas lições. Procure fazer isto
bem feito.  O céu não é o fim da história humana, é a segunda e melhor
parte. Ele é o nosso alvo, pois estar lá significa estar perto de Jesus. E nem
olhos viram e nem ouvidos ouviram tudo o que está reservado para nós. 
Durante esta semana temos meditado sobre 5 verdades absolutas, quem
quiser contestá-las estará desafiando Aquele que as escreveu. Se você puder,
estude mais sobre o final de tudo(escatologia), pois Deus nos revelou muitas
coisas. Mas não enrole sua cabeça, não entre em parafuso. O importante é
saber o básico e estar preparado para ele. Maranata! Vem Senhor Jesus!!
Esperamos a tua vinda! Hosana é o que vem em nome do Senhor! ]
4) TOMANDO UMA DECISÃO: Faça pelo menos uma decisão prática
para a meditação de hoje. Peça de Deus criatividade para cumprir este passo
indispensável à meditação. Veja alguns exemplos (que podem ser usados,
caso você ainda não consiga fazer sozinho(a)): ( )
Vou falar a respeito do céu com alguém da minha
família que ainda não tem Cristo. ( ) Vou ler o
livro de apocalipse anotando tudo o que for
relacionado ao novo céu e nova terra.
.................................................................................
................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore
por suas decisões de toda a semana e diga ao
Senhor que você está preparado(a). Peça que ele
venha logo e faça a sua parte.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail:
igreja@nib.org.br)

Em tempos de instabilidade mundial, pandemia e prenúncio de grandes
guerras, são muitos os que querem saber quando Cristo voltará e quando
será afinal o “grande dia do Senhor”. Nesta semana vamos meditar sobre
cinco verdades incontestáveis a respeito do fim dos tempos.
Meditação 1- Tema: O arrebatamento
Então nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, junto
com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos
para sempre com o Senhor. (1Tess. 4.17)
1)ENTENDENDO: O arrebatamento vai acontecer. Esta é uma verdade
incontestável. Jesus mesmo afirmou isto nos evangelhos. E o que é o
arrebatamento? É a retirada súbita da igreja de Cristo deste mundo. Neste
momento os mortos em Cristo serão ressuscitados, nossos corpos serão
transformados e encontraremos com o Senhor nas nuvens. Tudo isto em um
piscar de olhos. Para não haver qualquer dúvida, veja o que o dicionário
Michaelis diz sobre arrebatar: v. 1. Tr. dir. Tirar com violência. 2. Tr. dir.
Levar para longe e de súbito. 3. Tr. dir. Levar para o outro mundo. 4. Tr. dir.
Raptar. 5. Tr. dir. Arrancar, arrastar ou transportar com ímpeto. (...)E
quando será? Deus não nos revelou totalmente, certamente de propósito,
pois Ele mesmo nos disse que o fim dos tempos viria como um “ladrão da
noite” que ninguém sabe quando vem. Temos três principais teorias: 1- O
arrebatamento será o início do fim. Depois que a igreja for tirada começam
todos os eventos descritos no livro de Apocalipse. 2- Acontecerá logo após
a abertura do 5º selo descrito no Apocalipse. Os que aqui ficarem, para os
próximo sete anos que ainda restarão para a volta triunfal de Cristo, ainda
terão uma chance, mas certamente muito mais difícil. Terão que viver
fugindo, não poderão aceitar a marca da besta, serão mortos, etc. 3- Tudo
virá de uma vez só e iremos nos encontrar com Cristo no mesmo momento
em que Ele vier julgar a terra. A primeira teoria é a mais aceita pela maioria
dos batistas. Mas saibam de uma coisa, isso não importa muito, devemos
sim, estar preparados, para não sermos pegos de surpresa. Pois a bíblia
afirma que muitos vão ficar por terem sido infiéis. Eu particularmente creio
que serão arrebatados apenas os convertidos e não os convencidos. Somente
aqueles que realmente têm o Espírito Santo morando neles.
Por isso dou mais atenção no “pregar o evangelho”do que no
“quando será?” A verdade é esta: O arrebatamento vai
acontecer!
2)MEMORIZANDO: Não deixe de guardar a Palavra de
Deus no seu coração. Memorize e após pinte o selo ao lado.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Para aprender mais: Leia os textos e escreva
suas conclusões:

a) Mateus 24.36-44;......................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) Lucas 17.34-36; .......................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) 1Cor. 15.51-52; ........................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
d) 2Cor 12.2-4; .............................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
e) 2 Pedro 3.8-14. .........................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Reflita: Um viajante escreveu em um jornal:"Quando cheguei à vila de
Areconati, na Itália, um jardineiro abriu uma porta e me fez atravessar um
lindo jardim.- Há quanto tempo está você aqui? - Perguntei-lhe.- Há vinte e
cinco anos.- Quantas vezes o dono desta vivenda a visita? - Desde que estou
aqui, só quatro vezes. - Quando foi a última vez? - Há doze anos. - Ele lhe
escreve? - Nunca. - Com quem se entende você? - Com o encarregado, em
Milão. - Ele vem com freqüência aqui? - Nunca veio. - Quem vem então
aqui? - Estou quase sempre só; raras vezes aparece um visitante. - E você
traz este jardim tão bem tratado, como se fosse para esperar amanhã o dono
da chácara? – Para Hoje! - foi a resposta do velho jardineiro.. (Adaptado da
internet )  Indo mais fundo: Como temos visto, Jesus pode vir a qualquer
momento, por isso o importante é estarmos preparados. Você? Está
preparado(a) para o arrebatamento?! Leia atentamente 2Pedro 3.11-18 e veja
como deve aguardar a volta do Senhor.
4)TOMANDO UMA DECISÃO: ( ) Esta semana durante todos os dias
vou pensar pelo menos uma vez no arrebatamento ( ) Vou orar daqui a
pouco e vou afirmar a Cristo que eu estou preparado(a) para subir com Ele. (
) Decido ficar bem atento(a) esta semana para tudo o que aprender sobre o
“dia do Senhor”. ( ) Evangelizarei uma pessoa de minha família
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre compartilhando com
Deus suas decisões, seus medos, suas dúvidas etc.
Meditação 2 – A volta de Jesus
"Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao
ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem.” (Mat 24.27)
(Obs: Filho do homem = título que Jesus usava para si mesmo)
1)ENTENDENDO: Então se verá, o Filho do homem, vindo sobre as
nuvens com poder e glória... Lembrou que este é o início de uma música
bastante cantada nas igrejas? Jesus voltará! Esta também é
uma verdade incontestável acerca dos fins dos tempos.
Muitos textos foram escritos na bíblia abordando este
assunto. Inclusive nos alertando para a vinda de falsos
cristos. Devemos tanto estar preparados para a vinda do

coisa e tudo significa condenação. A palavra mais usada no hebraico é Seol,
e significa entre outras coisas: inferno, lugar sem retorno, punição, extrema
degradação. Jáno novo testamento as duas palavras gregas usadas são:
genah ( γεευυα ) e hades ( αδηζ ) que significam a mesma coisa, com a
particularidade que genah foi derivada do nome de um vale no sul de
Jerusalém que era usado para lançar coisas a serem queimadas.
 Reflita: Certa vez eu vi uma pregação de um pastor sobre o inferno. Ele
iniciou acendendo uma vela no púlpito e convidou algum dos presentes a
colocar a mão sobre a mesma por mais de um minuto. Ninguém se atreveu.
Então o pastor pegou alguns recortes de papel em forma de homens e os
queimou. Jamais esqueci aquela mensagem, pois pensei: “se a chama de
uma minúscula vela tem tanto poder de destruição e faz arder pelo poder do
fogo, ainda maior é o poder de destruição do inferno para as almas que lá
forem lançadas. Graças a Deus por Jesus que me salvou e me deu a certeza
de que não padecerei no tormento eterno. E você?
4) TOMANDO UMA DECISÃO: Este tipo de meditação é difícil de se
formular decisões. Tente! Caso não consiga faça pelo menos 3 afirmações
do que você aprendeu.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore ao Senhor compartilhando
suas decisões e afirmações. Agradeça-o pela Salvação.
Meditação 5. Tema: Um novo céu e uma nova terra
“Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra,
onde tudo será feito de acordo com a vontade dele.(2Pedro 3.13) (Estude
bem o texto)
1)ENTENTENDO: Isto também é uma verdade indiscutível. Deus, quando
criou a humanidade, não quis criar um robô, mas deu a oportunidade do
homem escolher seu próprio caminho. Muito antes disto, Lúcifer e outros
anjos já tinham se rebelado e Deus criou então o inferno para eles. Quando
desobedeceu, o homem herdou também esta condenação. Mas como
sabemos, o amor de Deus é persistente e então enviou o seu Filho para
salvar a humanidade. Todos os que nele crêem não herdam mais o inferno e
sim um novo céu e uma nova terra, reformada por Deus. E isto por toda a
eternidade. São muitas as teorias sobre como vai ser nossa vida após a morte
no novo céu e nova terra, mas elas também não importam muito. O que você
precisa saber é que estes lugares existem e estão preparados para nos
receberem. Ou seja, aqueles que fizeram Jesus Senhor de suas vidas. E o
grande dia em que conheceremos o novo céu e a nova terra está cada vez
mais perto. O importante é termos certeza de que para lá
iremos e procurar levar conosco o máximo de pessoas que
pudermos, principalmente os nossos parentes e nossos
próximos.
2)MEMORIZANDO: encerre a semana sem falhar na
memorização. Vamos lá, você consegue.
3) TIRANDO A LIÇÃO: As passagens a seguir são para se informar
mais sobre o céu. Leia todas e escreva o que Deus lhe falou. Mat. 5.12;
João 14.2; Efésios 1.7-10; Coloss. 1.5; 2Cor. 12.2-4; 2Pedro 3.10-14,
Apocalipse 3.12; 21.1-2; ..................................................................................

Leia em voz alta 2x: “Quem não tinha o seu nome escrito no Livro da
Vida foi jogado no lago de fogo." ( Apoc. 20.15) - Como no mesmo caso
de ontem, esta é uma profecia que ainda não se cumpriu. Se preferir decore
desta forma: “Quem não tiver o seu nome escrito no Livro da Vida será
jogado no lago de fogo.
1) ENTENDENDO: Existem algumas “religiões” que não acreditam no
inferno e muito menos no lago de fogo. Elas crêem que o castigo eterno do
homem que rejeitar a Deus será uma espécie de aniquilação, ou seja,
simplesmente deixa de existir. Isto é uma heresia. O inferno é tão real
quanto o céu. E o lago de fogo também. A Bíblia é clara em afirmar isto.
Crendo como eles, o inferno soa como um prêmio para aqueles que rejeitam
a Deus. Ou seja, vou cometer o máximo de pecado que eu puder, pois no
final sei que serei aniquilado. Acordem! Isto foi inventado no próprio
inferno, para levar muitos para lá.
2) MEMORIZANDO: Desenhe a passagem de hoje no
espaço a seguir e fale de memória sem olhar.

3) TIRANDO A LIÇÃO: Escreva em seu caderno o princípio ou
informação obtidos após a leitura. Siga os exemplos:
a)Tiago 3.6 – o inferno é um lugar que tem fogo.
b)Lucas 16.23- .................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
c)Apocalipse 20.14 ..........................................................................................
...........................................................................................................................
.........................................................................................................................
d)Mat. 5.29-30; ................................................................................................
...........................................................................................................................
.........................................................................................................................
e)Filip. 3.19; .....................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
f)Apoc.1.18; .....................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
g)Salmos 9.17; .................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Indo mais fundo: Você deve ter visto que em algumas traduções o
inferno é chamado de “mundo dos mortos”. Pra resumir: tudo é a mesma

Senhor, quanto estar preparados para reconhecer aqueles que são falsos e
enganadores enviados pelo mal para tentar nos enganar.
2)MEMORIZANDO: Não passe sem memorizar a passagem. Essa é uma
verdade que deve estar firmada em seu coração. Após pinte o selo.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Como são muitos os textos sobre a vinda, vamos
escolher apenas alguns para lermos. Leia todos e associe o versículo com o
princípio correto: (associe a primeira coluna com a segunda).
(1)Mateus
( ) Todo Olho verá! Será um acontecimento espetacular!
24.37-39
(2)2Tim 4.8
( ) Muitos falsos cristos virão e não devemos nos iludir
com eles.
(3)Mateus
( ) Vai pegar muitos de surpresa como nos tempos de Noé
16.27
(4)Marcos
( )Jesus nos dará um “prêmio”pela vitória no dia de sua
13.35
vinda
(5)Marcos
( ) Jesus voltará cheio de glória, rodeado por anjos.
13.28-29
(6)Mateus 24.5 ( )Devemos estar vigilantes quanto à vinda do Senhor.
e 24
(7)Apocalipse ( )Devemos estar atentos para os sinais que Jesus deixou de
1.7
sua vinda.
Reflita: Um senhor que visitara uma escola prometeu um prêmio para o
aluno que, quando ele voltasse, tivesse a carteira em melhor ordem. - Mas
quando voltará o senhor? - perguntou alguém. - Isso não poderei dizer - foi a
resposta. Uma menina, muito conhecida por seus hábitos desordeiros, fez
saber que pretendia candidatar-se ao prêmio. - Você! - caçoaram dela as
colegas. - Como, se a sua carteira está sempre em desordem? - É verdade,
mas pretendo limpá-la no começo de cada semana. - Mas, se ele vier no fim
da semana? - perguntou alguém. - Então eu a limparei cada manhã. - Mas,
ele poderá chegar à tardinha. Por uns momentos a criança pensou,
silenciosamente. - Eu sei o que farei - disse ela com decisão. - Mantê-la-ei
sempre limpa. Assim devem ser os servos do Senhor que querem se preparar
para receber o galardão, por ocasião de Sua vinda. Poderá ser à meia-noite,
ao cantar do galo, ou pela manhã. A advertência não é: "Preparai-vos", mas
"Estai vós apercebidos". (internet) . Indo mais fundo: Certa vez ao convidar
alguém para um curso de escatologia, ouvi-o dizer que tinha medo “dessas
coisas”. Conversando um pouco mais, cheguei a conclusão de que aquela
pessoa tinha medo da volta de Cristo. Talvez não estivesse preparada. E
você? Está? Realmente pode ser a qualquer momento. Você não precisa
estar “sem pecado” e sim “perdoado(a) de todos os seus erros”. E para isso é
preciso uma comunhão constante com Cristo.
4) TOMANDO UMA DECISÃO: Analise e decida: O que precisa mudar
em sua vida? Será que existe algo em você que te impediria de subir com
Cristo? É necessário que você faça uma auto-análise. Examine-se a si
mesmo(a) e veja se há algum pecado com o qual você não passaria nas
portas celestiais. Ele pode ser indício de que você já se convenceu que
Cristo é o Senhor, mas não fez dele Senhor da sua vida. E assim você não

sobe com Ele. Vou dar um exemplo: Você chega na igreja e tem um caso
com uma pessoa casada. Você aprende que é errado, mas não consegue
deixar. Se você tem o Espírito de Deus você vai deixar, pois ele vai te
incomodar todos os dias. Caso contrário, bem possivelmente você não tenha
o Espírito e assim não sobe com Cristo. (Baseado nos vrs a seguir. Leitura
opcional: Rm 8.9; 2Cor 13.5; Tg 2.18-19; etc.) Agora é com você, ouça a
voz do Espírito e faça pelo menos uma decisão de mudança em sua vida .
...........................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre orando pedindo para
que Deus lhe mostre como estar apercebido de Sua volta. Compartilhe
suas decisões e diga que está preparado(a).
Meditação 3. Tema: O grande Julgamento
“Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da Vida. Os
mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito,
conforme estava escrito nos livros." (Apocalipse 20.12b)
1)ENTENDENDO: Apesar do versículo de hoje estar verbalmente descrito
no passado, ele é uma profecia que ainda não se cumpriu. Deus já mostrou a
João exatamente o que acontecerá e é esta a mensagem do livro de
Apocalipse. Desta forma chegamos à conclusão de que haverá um
julgamento por onde todos os mortos passarão. Existem alguns teólogos que
pensam que na verdade haverá 2 julgamentos sendo que o primeiro será para
os crentes. Outros pensam que haverá apenas um, mas dividido em duas
partes, sendo a primeira voltada para os crentes. Isto também não importa, o
que importa é que devemos saber que acontecerá e que devemos fazer o
necessário aqui ainda nesta vida para podermos ter um bom “desempenho”
em nosso julgamento. A primeira e essencial coisa é que nossos nomes
estejam escritos no livro da vida e isso se dá através de fazermos de Jesus o
Senhor absoluto de nossas vidas e assim vivermos conforme Sua vontade.
Além deste haverá também alguns outros livros que serão abertos e creio
que pelo menos um deles será o livro em que estarão
descritas nossas ações na terra. Será neste momento que
tudo o que está encoberto será revelado. Haverá certamente
muitas lágrimas e certamente muitas surpresas. (ficou nervoso
(a)?)
2)MEMORIZANDO: Lembrar das promessas de Deus nos
ajuda a caminhar firmes com Ele. Memorize a passagem de
hoje.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Associe a primeira coluna com a segunda após ler
todos os textos. Leia todos os textos mesmo já sabendo as respostas.
(1)Mateus 12.36 ( ) Ninguém pode pensar que escapará do julgamento
final
(2)1João 4.17
( ) O povo de Deus será o primeiro a ser julgado
(3)Romanos 2.3 ( ) Quem não estiver escrito no livro será lançado no lago
de fogo.
(4)1Cor4.5/Mt
( )Quanto mais nos aperfeiçoamos no amor mais estamos
10.26
preparados.
(5)1Pedro 4.17 ( ) No dia do juízo prestaremos contas das palavras

inúteis que falamos.
(6)Apoc. 20.11- ( ) Texto famoso de Mateus do julgamento das ovelhas e
15
dos cabritos.
(7)Mateus
( )Tudo o que está encoberto será revelado. Nossa vida
25.31-46
está toda escrita.
Reflita: Muito pesado no julgamento - Uma velha lenda árabe conta como
um príncipe confiscou, injustamente, uma pequena área de terra pertencente
a uma pobre viúva, e a incorporou às suas propriedades. A indefesa e
humilde mulher, despojada do único bem que possuía, apresentou queixa ao
juiz da província. Essa autoridade revelou simpatia e compreensão pelo
caso, mas ficou embaraçada em ter que condenar o rico e poderoso príncipe,
que governava o distrito. Todavia, o juiz tomou uma decisão corajosa:
procurou pessoalmente o príncipe, levando um grande saco, o que causou
espanto ao arbitrário tirano. O juiz pediu, então, para encher o saco com
areia do jardim do palácio, após o que, solicitou ao príncipe que o ajudasse a
colocar o mesmo em seus ombros. O nobre logo protestou, declarando que o
saco era demasiado pesado par ser transportado por um homem! - Este saco
- retrucou firmemente o honesto juiz - que Vossa Alteza considera tão
pesado, contém apenas uma pequena quantidade da terra que foi tomada de
uma pobre viúva. E prosseguiu: - Já imaginou, respeitável príncipe, o que
ocorrerá no dia do juízo, quando Vossa Alteza for obrigado a suportar o
peso da terra contida em toda a área confiscada? O governante,
envergonhado da torpe ação praticada, determinou, imediatamente, a
devolução da terra anexada aos seus domínios. (Walter B. Knight) .Indo
mais fundo: O julgamento como temos visto é algo certo e inevitável, mas
eu gostaria de ir mais fundo nesta meditação. Prestou bem atenção nos
textos lidos? Viu que nós os crentes também seremos julgados? Não será um
julgamento para condenação, pois não há mais condenação para aqueles que
têm o Espírito de Deus. E sim, um julgamento de nossas obras. É aí que vão
entrar aqueles textos: “o maior servo será o maior no reino de Deus”, “os
últimos serão os primeiros”, “foste fiel...”, "cada um receberá a recompensa
que merece” etc. Muitos creem que é nesta hora que Jesus enxugará de
nossos olhos toda lágrima.
4) TOMANDO UMA DECISÃO: Espero que esta meditação esteja lhe
tocando assim como tocou a mim. Muitas podem ser as decisões que você
pode tomar. Você tem sido o maior servo? O último? Tem merecido alguma
recompensa? Tem sido fiel? Faça pelo menos duas decisões práticas. Ex:
...me servirei depois de todos etc. ...................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre orando, suplicando a
Deus que você viva conforme a vontade Dele para que não tenha nenhuma
surpresa e sim recompensas no julgamento final.
Meditação 4. Tema: O inferno e o lago de fogo

