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1 SERMÃO

TEMA: Preparação para o tempo do fim
PROPÓSITO: Motivar a igreja a se preparar
TESE: Os acontecimentos apontam para o fim
TEXTO: Mat. 24:29

INTRODUÇÃO
Certa noite, Galileu Galilei estava com o seu telescópio olhando e procurando
estudar as estrelas e observar o sistema solar. Desta maneira ele estava andando
pelo quintal quando de repente caiu dentro de um buraco. Assustado, chamou e
gritou até que sua empregada apareceu para auxiliá-lo a sair dali. Assim que ele
saiu do poço, a empregada disse: “Mas o Senhor não sabe quantos buracos tem no
seu quintal e quer contar as estrelas do céu?”
Assim são os homens. Querem contar as estrelas e tropeçam em coisas pequenas!
O que sabemos a respeito do fim?

I- EM QUE TEMPO ESTAMOS VIVENDO?
1- Dan. 12: 4 “... A ciência se multiplicará...”
Há 150 anos atrás não havia eletricidade, automóveis, telefone, trens
subterrâneos, éter e clorofórmio para os hospitais, ferro elétrico, máquina de
lavar ou secador de cabelo. 5 séc. a.C. A Arte, a Literatura e Filosofia já eram
modelos para o futuro- Platão, Sócrates e Homero dificilmente serão
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superados hoje. 2 séc. d.C. o direito romano já era estrutura Jurídica para as
nações modernas.
O gênio humano progrediu em tudo, menos na ciência, isso era para o tempo
do fim:
Gás-1798
Locomotiva- 1814
Telégrafo- 1844
Máquina de escrever-1867
Telefone-1876
Fonógrafo- 1877
Automóvel- 1890
Cinema- 1895
Rádio- 1921
TV-1936

II- ANÁLISE DO TEMPO DO FIM
1- Mat.24:1-3
Jesus comparou o fim dos tempos com a destruição de Jerusalém . “Não
ficará pedra sobre pedra até que tudo seja derrubado.” A cidade estava
condenada e foi destruída pelos romanos em 70 AD. As predições se
cumpriram a risca. Roma invadiu e incendiou Jerusalém. Segundo Josefo,
1.100.000 judeus morreram, tudo porque não atentaram aos sinais.
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2- Escurecimento do sol ( Mat. 24:29)
19 de maio de 1780. O escurecimento começou 10 da manhã e continuou
até meia noite. ( Dr. Wilian, prof. Da Universidade Cambridge) no outro dia
a lua amanheceu como sangue.
3- Queda das estrelas
Noite de 12 para 13 de novembro de 1883. Uma tempestade de estrelas
cadentes caiu sobre a terra. O observatório de Boston calculou 34.640
estrelas por hora. 200.000 estrelas cadentes num espetáculo que durou 3h
e foi registrado pelos índios em seus artesanatos.

III-

ACONTECIMENTOS DO FIM
1- GUERRAS (Mat. 24:6)
EUA X Iraque, USA X Irã, Líbano X Israel, URSS X Afeganistão, Inglaterra
X Argentina, Nicarágua X Vietnã. Foram 14 anos de lutas para 1 de paz.
Um avião bombardeio daria para construir 75 hospitais com 100 leitos. Um
submarino nuclear daria para 40.000 casas populares.
2-

Fome: a cada dia 24 mil seres humanos morrem de inanição,
principalmente crianças. ( época, 20/12/99)

3-

Epidemias: ( Luc. 21:11) . A lepra atinge cerca de 15 milhões de
pessoas, as DST estão incontroláveis, a AIDS já vitimou mais de 2
milhões de brasileiros.

6

CONCLUSÃO

A Bíblia fala dos acontecimentos do fim. É impossível olhar a situação do mundo
hoje e não associar ás predições bíblicas.
Temos muitos sinais...
Rom. 13: 11-12
Luc. 21:34
Atos 2:27
Quando Napoleão marchava para a Rússia, seu soldado chamou a atenção dele
para as cegonhas voando, mas o general não deu importância. Não sabia que as
cegonhas anunciavam a chegada do inverno, e, com ele, a derrota do exército de
Napoleão.

APELO
Cristo está chegando...já podemos ouvir os rumores. Gostaria você de neste dia
fazer um compromisso sério de se preparar para este grande evento?
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