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O REI ESTÁ VOLTANDO!

PALAVRA DA CÉLULA
TEXTO BASE: At 1,8-11

Belém, 16/06/2019

É importante que você medite nessas passagens para trazer um claro entendimento para a sua célula.
Textos Complementares: ( 2Pe 3,3-4; Mt 24,3-5; 1Tm 4,1; Mt 24,9; Mt 5,11; Lc 21,11; Mt 24,7; Mt 24,44-51; Ap 22,12-17).

Precisamos lembrar sempre da promessa que Jesus
fez, de que Ele voltará!
A volta de Jesus é uma mensagem que vem sendo
esquecida nos nossos tempos. Uns acham que a
promessa ainda vai demorar a se cumprir; outros
acham que ela nem mesmo vai acontecer.
Mas o certo é que Ele voltará e os sinais estão cada
vez mais evidentes de que a vinda dele está próxima.
E nós, como cristãos, estamos vivendo na expectativa
da volta do nosso Cristo?

Na Síria, na Coréia do Norte e na China, por
exemplo, há um combate explícito aos crentes.
Bem-aventurados
seremos
quando
formos
perseguidos pelo nome do Senhor; grande será o
nosso galardão (Mt 5:11).
4) SINAIS DOS CÉUS (Lc 21:11)
Terremotos, fomes e coisas espantosas virão dos
céus.

5) GUERRAS, CONFLITOS e TERREMOTOS
(Mt 24:7)
Estudos mostram que o número de terremotos
1) FALSOS PROFETAS (Mt 24:3-5)
aumentou assustadoramente nos últimos anos.
Já se tem o registro de alguns falsos profetas que Já há a notícia de vários ataques terroristas pelo
passaram pela igreja. Uns diziam ser o próprio Cristo; mundo.
outros diziam que viviam para finalizar a obra que
Cristo começou; outros diziam ser a reencarnação de Será que tudo está como antes mesmo? Jesus tem
Jesus.
um plano pré-estabelecido e Ele está por vir.
#QUAIS OS SINAIS DA VOLTA DE CRISTO?

2) APOSTASIA (1Tm 4:1)
Apostasia significa o desvio ou o afastamento da fé
cristã. Alguns darão ouvidos a doutrinas de demônios,
aceitarão os erros e deturparão a verdadeira doutrina.
Já se tem a notícia de algumas doutrinas equivocadas
que têm se disseminado no meio do corpo de Cristo,
doutrina que defendem práticas que são condenadas
pela Palavra de Deus.
3) PERSEGUIÇÃO AOS CRENTES (Mt 24:9)
Atualmente muitos cristãos ainda são perseguidos, em
várias nações do mundo.
➔EBD - Domingos às 09h e às 17h.
➔Terças de Oração - De 15:30h às 18h.
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O Espírito Santo de Deus habita em nós para nos
fortalecer e nos manter firmes mesmo diante desses
sinais, até que a verdade seja proclamada em toda a
terra.
Para os que amam o Senhor, pouco importa a forma
ou o modelo ou o momento em que Jesus vai voltar,
porque eles sempre estão preparados.
Que despertemos para esta verdade e vivamos
como SERVOS BONS que aguardam ansiosamente
a Sua vinda sempre o glorificando e o exaltando (Mt
24,44-51; Ap 22,12-17).
➔Consagração - 22 de junho às 9h.
➔Akampa Teen 2019 - De 06 a 10 de julho.
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