
 

 

Lição 10 – Você quer morar com 
Jesus? 

O fim do atual sistema de coisas 

Apesar do grande período de progresso e tecnologia, a própria ciência humana 

reconhece que dentro de poucos anos nosso planeta terá suas reservas 

esgotadas pela ação negativa do homem na natureza, chamada de ação 

antrópica, do grego “anthropos” = homem. A constante contaminação 

ambiental praticada está deteriorando rios, aquíferos1 e solos produtivos. Ainda 

que a teoria do aquecimento global ligado ao aumento da concentração de CO² 

(dióxido de carbono) na atmosfera esteja sendo questionada, tanto os 

“aquecimentistas” (estudiosos que defendem o aquecimento global por ação 

humana) quanto os “céticos” (estudiosos que não creem no aquecimento global) 

concordam que a ação humana tem destruído ecossistemas importantes e 

contaminado com severidade o meio ambiente nos séculos 20 e 21. Disse o 

Senhor ao Apóstolo João, em visão: “As nações tinham se enfurecido, mas chegou 

a Tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar recompensa aos Teus servos, os 

profetas, [...] e o tempo de destruir os que destroem a terra” (Apocalipse 11:18 – 

VC). Em base dos acontecimentos atuais, crê-se que esse tempo chegou, e Jesus 

Se levantará para tomar providências em favor de Seu povo e do planeta Terra. 

Uma profecia interessante 

A profecia do retorno de Jesus a esta Terra é muito antiga: “Foi Enoque, da sétima 

geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles: 

Olhem! O Senhor virá com muitos milhares dos Seus anjos para julgar todos” 

(Judas 14,15 - NTLH). 

Quando isso acontecerá? 

Deus decidiu não revelar ao homem o dia, o mês ou o ano desse acontecimento 

para evitar conversões movidas pelo medo do castigo e outras inconveniências 

(ver Mateus 24:36). Entretanto, Ele deixou sinais indicativos que possibilitariam 

aos crentes identificar a aproximação desse glorioso dia. “Agora aprendam uma 

lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, 

vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem 

ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que a Minha volta está 

bem próxima” (Mateus 24:32,33 –BV). 

                                              
1
 Aquífero: é um termo usado em Hidrologia que define uma formação ou grupos de formações 

geológicas que pode armazenar água subterrânea. São rochas porosas e permeáveis, capazes de 

reter água e cedê-la. O uso crescente dos aquíferos para consumo humano os ameaça de 

contaminação e coloca este assunto na agenda ambiental mundial. 



 

 

Como não sabemos exatamente o dia específico de Seu retorno, devemos viver 

para Jesus sempre num espírito de preparação, para que não sejamos 

surpreendidos. “Portanto, estejam preparados, porque vocês não sabem em que 

dia o seu Senhor vem. Tal como um homem pode evitar problemas com os ladrões 

mantendo vigilância contra eles, assim também vocês podem evitar dificuldades, 

estando sempre prontos para a Minha volta inesperada” (Mateus 24:42-44 –BV). 

Um mundo maravilhoso 

“Nenhum morador de Jerusalém ficará doente, e os pecados de todos serão 

perdoados” (Isaías 33:24 – NTLH). “Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, 

e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para 

sempre” (Apocalipse 21:4 –BV). 

Você gostaria de morar num país como esse? Atualmente não está ao nosso 

alcance, mas em breve se tornará uma realidade radiante. Nosso desejo é que 

você esteja entre os salvos de todas as épocas, naquela grande reunião, para 

morarmos nesse Paraíso por toda a Eternidade. 

Parabéns! Chegou ao final de um excelente curso que lhe deu todas as 

ferramentas para deixar Jesus Cristo morar em seu coração. Que Ele nos abençoe 

para um próximo encontro, esse é o nosso sincero desejo! 

Recapitulando 

(a) A ação negativa do homem sobre a natureza está mais visível a cada dia 

que passa. A destruição de muitos biomas (conjuntos de seres vivos de 

uma determinada área), a poluição e destruição de rios, a deterioração da 

vegetação, tudo isso anuncia que este mundo não poderá aguentar muito 

mais tempo. Em Apocalipse 11:18 o profeta diz que Deus Se levantará para 

destruir os que destroem a Terra. Em nenhum tempo no passado a 

deterioração2 do planeta foi tão intensa quanto hoje. 

(b) Jesus está voltando, e em breve aparecerá nas nuvens do céu para 

resgatar os Seus escolhidos. Você deseja estar entre eles? 

(c) Assim como o surgimento de folhas na figueira denuncia a proximidade 

do verão, da mesma forma os eventos em nível global que já tinham sido 

profetizados na Bíblia estão acontecendo diariamente. Tudo isso indica 

que nosso Senhor está Se aproximando a cada dia. 

(d) Você gostaria de morar num mundo sem dor, sem doenças, e 

principalmente sem tristeza de espécie alguma? Você pode estar lá, basta 

aceitar o chamado! 

Teste lição 10 

Assinale a alternativa correta: 

                                              
2
 Deterioração: estado alterado para pior; danificação, decomposição, estrago. 



 

 

a) Apesar do grande período de progresso e tecnologia, a própria ciência 

humana reconhece que dentro de trezentos anos nosso planeta terá suas 

reservas esgotadas pela ação negativa do homem na natureza ( ) 

b) Em base dos estudos feitos recentemente os cientistas concordam que a 

ação humana não tem sido suficiente para afetar o meio ambiente ( ) 

c) Disse o Senhor ao Profeta Isaías, em visão: “As nações tinham se 

enfurecido, mas chegou a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar 

recompensa aos teus servos, os profetas, [...] e o tempo de destruir os que 

destroem a terra” ( ) 

d) Deus decidiu não revelar ao homem o dia, o mês ou o ano desse 

acontecimento para evitar conversões movidas pelo medo do castigo e 

outras inconveniências (ver Mateus 24:36) ( ) 

e) Agora aprendam uma lição da figueira. Quando o ramo dela está velho e 

as folhas todas caíram, vocês sabem que o verão está chegando ( ) 

 

 


