
1
LIÇÃO

Existem muitos sinais que nos mostram que a vinda de Jesus 

está próxima e indicam que o arrebatamento pode acontecer a 

qualquer momento.

Veja alguns exemplos e sinais da volta de Jesus nos últimos 

anos e que já vêm acontecendo no mundo: (Mt 24:7; At 2:19; Lc 

21:25):

• Terremotos e maremotos: Em 11 de março de 2011, um ter-

remoto de magnitude 9,1, seguido por um tsunami, assolou a 

região de Tohoku, nordeste do Japão, deixando cerca de 19.000 

mortos ou desaparecidos, além de causar um grave acidente 

nuclear na usina de Fukushima. Em 27 de fevereiro de 2010, um 

terremoto de 8,8 de magnitude e um tsunami fizeram estragos 

no centro-sul do Chile e deixaram 524 mortos. 

• Fome: Cerca de 820 milhões de pessoas em todo o mundo 

não tiveram acesso suficiente a alimentos em 2018, frente a 811 

milhões no ano anterior, esse já é o terceiro ano consecutivo de 

aumento. 

• Doenças e pragas: Podemos citar os grandes surtos e 

pandemias como o novo CORONA VÍRUS(COVID-19), o HIV, 

Dengue, Sarampo, gripe aviária e suína, dentre outras. Além de 

inúmeras pragas que atingem a natureza, tais como: Baratas, 

ratos, cupins, pulgas, escorpiões, pombos, carrapatos, moscas, 

morcegos, mosquitos, caramujos, roedores e etc. Esse tipo de 

praga pode provocar danos à saúde humana, contaminando 

ou destruindo alimentos e objetos, podendo transmitir doenças.

• Elevação no nível das águas: Na cadeia de montanhas 

do Himalaia, grandes calotas de neve estão derretendo, isso 

aumenta o nível dos mares, lagos e rios. Segundo relatórios 

científicos, cidades como São Francisco, Miami, San Juan e 

Rio de Janeiro poderão, com o passar do tempo, ser enco-

bertos pelas águas.

A volta de Cristo é iminente, e os sinais já estão aparecendo. 

“Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que nin-
guém tome a tua coroa.” Apocalipse 3.11.
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