
4
LIÇÃO

A Bíblia afirma em diversos textos que a igreja precisa estar 

atenta e vigilante aos sinais que apontam para o fim dos tem-

pos. Isto inclui também perceber os cenários que se formam 

sorrateiramente em nossa sociedade, em situações de caráter 

político, moral ou até mesmo ideológico.

Vejamos alguns sinais que a igreja precisa estar alerta:

• UNIFICAÇÃO DA MOEDA – A União Europeia tem adotado 

uma só moeda. Grande parte do continente Africano, da Amé-

rica Latina e da América do Norte Vêm estudando formas e 

meios de estabelecer uma única moeda. Com essas medidas, 

ficará mais fácil controlar a vida de todos (Ap 13.16-17).

• CRESCIMENTO DA APOSTASIA – Está cada vez mais co-

mum ouvir falar de pessoas que saem de suas igrejas e de-

monstram um total esfriamento com relação à convivência 

com os irmãos. Os casos de novos ateus e agnósticos se mul-

tiplicam dia após dia e, além disso, vemos muitas seitas e he-

resias surgindo. Ao mesmo tempo, muitas religiões cedem ao 

ecumenismo e se fundem em um só povo. Todas estas coisas 

demonstram um profundo distanciamento de Deus por parte 

das sociedades contemporâneas (1Tm4.1-2; 2 Jo 1.7).

• O AUMENTO DOS CONFLITOS POLÍTICOS – Há uma 

tensão social que paira sobre todos, e perpassa diversos fa-

tores da vida cotidiana causando um crescimento na polari-

zação dos grupos políticos, ou seja, cada grupo social deseja 

que seus interesses sejam atendidos, causando uma quebra 

no diálogo entre os diferentes grupos. Essa falta de comuni-

cação e de soluções que atendam a todos faz parte do ce-

nário no qual Anticristo se estabelecerá com sua falsa paz 

mundial (2Ts 2.8-10).

Precisamos estar a todo momento observando os sinais que 

a sociedade está nos dando, pois só assim, saberemos o quanto 

estamos perto do fim.

O CENÁRIO MUNDIAL PARA A ASCENSÃO DO ANTICRISTO
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A ABERTURA DOS SETE SELOS


