
O	FIM	DO	Grande
									Conflito		 	

SIM            NÃO

O que sabia Jó sobre o Seu redentor? 
Jó 19:25 a 27.

Como o profeta Habacuque descreve a volta 
de Jesus? Habacuque 3:3 a 13.

Qual foi a promessa feita por Cristo aos seus 
discípulos? João 14:1 a 3.

Quem repetiu a promessa aos discípulos? 
Atos 1:11.

Que esperança o apóstolo Paulo expressou 
aos seus conversos? I Tessalonicenses 2:19.

Como o apóstolo Pedro falou da segunda 
vinda de Cristo? II Pedro 3:3, 4, 10.

O quê João revelou no apocalipse sobre a 
volta de Jesus? Apocalipse 1:7.

Qual deve ser a oração da igreja de Deus? 
Apocalipse 22:20.
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Pesquise	na	Bíblia Pense	Nisto

Uma das verdades mais solenes, e não obstante 
mais gloriosas, reveladas nas Escrituras Sagra-
das, é a segunda vinda de Cristo, para completar 
a grande obra da redenção e terminar o grande 
conflito entre o mal e o bem.

Será	um	acontecimento	glorioso,	
a	vitória	final	será	alcançada

A doutrina da volta de Jesus é uma das mensagens 
principais da Bíblia. Desde o dia em que Adão e Eva 
saiu do jardim do éden, os filhos da fé têm esperado  
a vinda do prometido libertador, para quebrar o 
poder do destruidor e de novo levá-los ao Paraíso 
perdido. Será o maior momento da sua vida, quan-
do a vitória será completa com a volta de Jesus para 
dar a recompensa aos seusfilhos.

Saiba	que

18

“E ouvi a toda criatura que está no Céu, e na 
Terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a 
todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está 
assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam 
dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder 
para todo o sempre.” Apocalipse 5:13.

O grande conf lito terminou. Pecado e peca-
dores não mais existem. O Universo inteiro está 
purificado. Uma única palpitação de harmonio-
so júbilo vibra por toda a vasta criação. DAquele 
que tudo criou emanam vida, luz e alegria por 
todos os domínios do espaço infinito. Desde o 
minúsculo átomo até ao maior dos mundos, to-
das as coisas, animadas e inanimadas, em sua se-
rena beleza e gozo, declaram que Deus é amor.

O Grande Conflito, pág. 678.

Minha	Decisão

Creio que estamos viven-
do os momentos finais da 
história do conflito entre 
o bem e o mal e minha 
decisão agora é colocar-me 
ao lado de Cristo para ser 
vitorioso.
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“Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado 
sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Ho-
mem, tendo na cabeça, uma coroa de ouro e na 
mão uma foice afiada” Apocalipse 14:14.

“Outro anjo saiu do santuário, gritando em 
grande voz para aqueles que se achava sentado 
sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois 
chegou a hora de ceifar, visto que a seara da 
terra já amadureceu!”  Apocalipse  14:15.

Acontecerá no céu um grande movimento, uma 
santa movimentação, porque chegou o momen-
to de ir à Terra buscar os filhos de Deus.

É nesta hora que o povo de Deus vai olhar para 
cima e ver o maior espetáculo de todos os tem-
pos. É Jesus envolto numa nuvem de anjos.

Ouve-se uma música como nunca se tocou, nem 
se cantou, uma música linda, emocionante, to-
cada pelos anjos. Vai arrepiar todas as pessoas.

É melhor você se preparar, vai ser o dia da sua 
salvação!

1. Para Buscar os que o aceitaram e ficaram 
do seu lado no grande conflito.

2. Para dar fim ao sofrimento.

3. Para prender Satanás.

4. Para estabelecer um reino eterno.

Como	Jesus	Voltará?

1. Em forma corpórea.

2. Nas nuvens dos céus.

3. Com todos os anjos.

4. Todo olho o verá.

5. Virá com poder e 
grande glória.

6. Não pisará na terra.

Quando Jesus Voltará?

1844 - Guilherme Miller interpretou a profecia 
erradamente e imaginou que Jesus voltaria em 
outubro de 1844.
1914 - A Sociedade Torre de Vigia - Testemunhas 
de Jeová disseram que Jesus voltaria em 1914.
Nostradamus e o Padre Cícero disseram: 1000 
chegará, 2000 não passará.
Jesus - “O dia e a hora ninguém sabe” e  “Certa-
mente venho sem demora”.  

Para	Que	Jesus	Voltará?

Os	discípulos	perguntaram	a	Jesus:	“Que	
sinais	 haverá	 da	 tua	 vinda	 e	 do	 fim	 do	
mundo?”	Mateus	24:3.	Veja	os	sinais:

• Falsos Mestres. Mateus 24:4, 5, 11, 24.
• Guerras e rumores de guerra. Mateus 24:6, 7.

• Nações iradas. Apocalipse 11:18.
• Os homens desmaiarão de terror. 
   Lucas 21:26.
• Os homens falarão de paz. 
   I Tessalonicenses 5:2, 3.
• Desastres na terra. 
   (terremotos, fomes e pestes) Mateus 24:7.
• Aumento do crime, violência e iniquidade. 
   Mateus 24:12.
• Tempos difíceis e decadência moral. 
   II Timóteo 3:1 a 5.
• Intemperança e corrupção moral. 
   Mateus 24:37 a 39.
• Dificuldades econômicas. Tiago 5:1 a 5.
• Corações carregados dos cuidados da vida. 
   Lucas 21:34.
• O evangelho pregado a todo o mundo. 
   Mateus 24:14; Apocalipse 14:6, 7.

Sinais	da	Volta	de	Jesus

1. Morte dos ímpios.
2. Ressurreição dos justos mortos.
3. Transformação dos justos vivos.
4. Arrebatamento dos justos.
5. Destruição de tudo que há na terra.
6. A terra ficará vazia e desolada.

O	Que	Acontecerá?


