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Como você se mantém positivo quando 
há tantas notícias negativas acontecen-
do no mundo?  

Se você é um seguidor de Cristo, pode 
permanecer esperançoso porque sabe o 
fim da história!   

“Portanto, irmãos, sejam pacientes até a 
vinda do Senhor.” Tiago 5:7 NVI 

“Sejam também pacientes. Fortaleçam-
se em seu coração, pois a vinda do 
Senhor está próxima.” Tiago 5:8 NVT 

“Falem e ajam como quem vai ser 
julgado.” Tiago 2:12 NVI 

“O Juiz já está às portas!” Tiago 5:9 NVI 



COMO SERÃO OS ÚLTIMOS DIAS? 
Jesus: “Pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do 
mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande.” Mateus 24:21 NVT 

A descrição de Jesus:  
“Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos 
em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. 
“Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, serão odiados em todo 
o mundo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas 
surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos 
esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas-novas a respeito do reino 
serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam; então, virá o fim.” 
Mateus 24:7-15 NVT 

A descrição de Paulo:  
“É IMPORTANTE para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito 
difícil ser cristão. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro; serão 
orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com 
eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros; 
serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão 
rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Atraiçoarão seus amigos; 
serão irascíveis, inchadas de orgulho, e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja, 
sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por 
gente assim.” 2 Timóteo 3:1-5 BV 

A descrição de Pedro:  
“Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que 
zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos.” 2 Pedro 3:3 NVT 
“O dia do Senhor, porém, virá como ladrão... Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de 
pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia 
de Deus e apressando a sua vinda... Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos 

novos céus e nova terra, onde habita a justiça.” 2 Pedro 3:10-13 NVI  



COMO DEVO VIVER PARA PREPARAR-ME PARA SUA VINDA? 

1. LIMPAR O LIXO DA MINHA VIDA
“Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume 
imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no 
coração de vocês, a qual pode salvá-los.” Tiago 1:20-21 NTLH 
“Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados 
com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: 
imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por 
causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais 
vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem 
todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar.” 
Colossenses 3:4-8 NVI 

2. MANTER-SE CONECTADO A CRISTO 
“O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o espírito 
colocado por Deus em nós tem ciúmes? Portanto, submetam-se a Deus... Aproximem-se de 
Deus, e ele se aproximará de vocês.” Tiago 4:5-8 NVT 
“Continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que 
ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia.” 1 
João 2.28 

3. USAR OS PROBLEMAS PARA SE TORNAR ESPIRITUALMENTE FORTE 
“Porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de 
crescer. Portanto, deixem-na crescer, e não procurem desviar-se dos seus problemas. 
Porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão 
preparados para qualquer coisa, e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos.” Tiago 1:3-4 
“Que o próprio Deus de paz faça vocês inteiramente puros, e que o espírito, a alma e o corpo 
de vocês sejam conservados fortes e irrepreensíveis até aquele dia quando nosso Senhor 
Jesus Cristo voltar.” 1 Tessalonicenses 5.23 BV 



4. PRATICAR AMAR A TODOS 
“Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino conforme dizem as 
Escrituras: “Ame seu próximo como a si mesmo”. Tiago 2:8 NVT 
“E que o Senhor faça o amor que vocês têm crescer e transbordar uns para com os outros e 
para com todo mundo, tal como o nosso amor por vocês; o resultado disso é que Deus nosso 
Pai tornará forte, santo e sem pecado o coração de vocês, a fim de que possam comparecer 
sem culpa diante dele naquele dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar com todos 
quantos Lhe pertencem.” 1 Tessalonicenses 5.12,13 BV 

5. INVESTIR NO BANCO DO CÉU 
Tiago: "A generosidade de Deus para conosco... (Tiago 1:5,12,17,18, 4:6) deve nos tornar 
generosos com os outros! ".... (Tiago 1:27, 2:16) 
Jesus: “Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, 
e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro; nenhum 
ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá.” Lucas 12:33 NVT 
“Diga-lhes que utilizem o dinheiro para fazer o bem. Eles devem ser ricos em boas obras e 
devem dar com alegria aos que estão em necessidade, e estar sempre prontos a repartir 
com os outros aquilo que Deus lhes deu. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro 
real para si mesmos no céu - este é o único investimento seguro para a eternidade! E estarão 
levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também.” 1 Timóteo 6.18-19 BV 

6. USAR OS DONS QUE DEUS ME DEU PARA ALCANÇAR OUTROS 
“Nunca posso deixar de agradecer a Deus todos os dons magníficos que Ele lhes concedeu, 
agora que vocês são de Cristo. Agora vocês desfrutam de toda a graça e todas as bênçãos; 
pertence-lhes todo o dom espiritual e todo o poder para executar a vontade dele durante 
este período de espera pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo.” 1 Corintios 1.4,7 BV 
“Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos.” 
2 Pedro 3.15 NTLH 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você?   
2. Que dons Deus lhe deu que poderiam ser usados   para servir aos outros ou 
conduzi-los a Cristo? 

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento? 
2. Quais são os exemplos de "lixo" que precisamos limpar de nossas vidas? 
3. Quais são algumas maneiras pelas quais você permanece perto de Cristo? 
4. Conte uma ocasião em que sua fé se aprofundou em uma situação difícil. Como 
isso pode ajudar você a enfrentar desafios futuros? 
5. Em sua experiência pessoal, quem são as pessoas mais difíceis de amar? Quais 
são algumas maneiras simples para mostrar a eles que eles são amados? 

1. Como você ou seu grupo colocarão em prática o que aprendeu hoje? 
2. Que preocupações nos impedem de vender o que temos e dar aos necessita-
dos? Quais são alguns passos que podemos dar hoje para compartilhar nossas 
bênçãos com os necessitados? 

GRUPOS DE CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


