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1. Leitura: Salmos 98.4-5 

2. Cântico: Hino n◦366 “Firmeza” do Cantor Cristão.  

3. Oração: Neste momento orem entregando seus cuidados e preocupações ao Senhor. 

4. Leia 21. 5-19: Nessa passagem Jesus está respondendo a duas perguntas feitas 

pelos discípulos, a saber: 1) quando seria a queda de Jerusalém?; 2) qual seria o sinal de 

sua vinda e do fim do mundo? O resultado é que os dois eventos, o iminente (queda de 

Jerusalém) e o remoto (sinal de sua vinda) estão em vista, e nem sempre é fácil distinguir 

entre eles no capítulo.  

 

O sinal (21.5-7): O grande e belo templo domina a cidade de Jerusalém a partir de sua 

localização no alto da colina. É o centro da vida nacional de Israel, pois o templo é o 

símbolo da relação da nação com Deus.  

O discurso é introduzido pelo pedido dos discípulos por um sinal da destruição vindoura. 

Enquanto saiam do templo (Mc 13.1) um deles comentou a magnificência da edificação. 

As belas pedras eram as grandes pedras usadas em erigir a construção. A resposta de 

Jesus é uma profecia de sua total destruição. Os discípulos, portanto, perguntam quando 

isto acontecerá e qual sinal o antecederá. 

O conflito entre as nações (21.8-11): Jesus não dá um só sinal especifico; mas 

adverte seus seguidores a não se deixarem enganar pelos acontecimentos tumultuosos 

que ocorreriam no decurso do tempo.  

Jesus adverte os discípulos a não serem enganados, e passa a falar de falsos cristos, 

aqueles que “viriam em seu nome”, que alegam ser aquilo que Cristo é. Dirão: sou eu! A 

reivindicação da autoridade messiânica é seguida por uma predição do fim do tempo. 

Jesus não estava predizendo o fim do mundo dentro do período da vida dos falsos 

mestres. Considerava como falsos profetas os que faziam tais predições (verificar v.8). 

Não somente haveria pretensos messias na Judéia, como também haveria calamidades 

entre as nações em geral. Jesus adverte seus seguidores a não ficarem assustados com 

as guerras, as calamidades, os terremotos, fome, epidemias e grandes sinais no céu, não 

especificados; pois o fim não será logo. Não devemos esperar que Cristo retorne 

imediatamente após esses eventos, pois eles ocorrerão durante toda esta era.  
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A perseguição (21.12-19): Fica claro que os tempos calamitosos dos quais Jesus 

falava seriam períodos de dificuldades especiais para seus seguidores. Enfrentarão todas 

essas dificuldades; mas terão recursos para enfrentar todas as dificuldades. 

Tempos difíceis resultarão em oportunidades de falar como testemunhas de Cristo (v.13). 

Além disto, teremos oportunidade de falar a verdade quando os incrédulos a contradizem 

(opuserem).  A linguagem que ele usa aqui lembra a promessa de Deus a Moisés em 

relação a sua obra profética (Êx 4.11-12; Lc 21.15). Os discípulos de Jesus não podem 

esperar um tratamento melhor do que aquele que o próprio Jesus recebeu (cf 21.16-17). 

Mesmo perseguidos até a morte (v.16), os discípulos verdadeiros nada perderão (cf. Lc 

8.35-37). Mesmo que percam todos os bens terrenos por causa de Cristo eles ganharão  

A vida real, perseverando na fé (Lc 21.19). 

 

5. Pensamento para a devoção pessoal/ em família: 

A) Tal como o Senhor Jesus avisou, a cidade santa de Jerusalém caiu diante das legiões 

romanas em 70 d.C., experimentando um massacre horrível em cumprimento das 

palavras do próprio Cristo. A condenação de Deus veio e destruiu o próprio templo d´Ele. 

Todavia, o plano divino não havia falhado. Jesus fala nesta mesma profecia da salvação 

dos eleitos de Deus em meio a todas estas tribulações. Até mesmo agora Deus está 

reunindo seus escolhidos dentre os judeus e gentios, trazendo-os a fé em Cristo por meio 

da pregação do evangelho. Embora a destruição de Jerusalém deva ter abalado os 

crentes judeus do século primeiro, eles podiam se regozijar no fato de que o reino de 

Cristo nunca será abalado.  

 

Como isso pode nos confortar ao vermos a Igreja sob perseguição e grandes instituições 

cristãs caindo sob o juízo divino por causa de grosseira infidelidade? 

 

B) Jesus afirmou que seus discípulos precisam passar por muitas tribulações e suportar 

uma perseguição severa, mesmo de líderes religiosos que professam servir a Cristo. A 

vida cristã consiste em perseverança sob pressão. Entretanto, Jesus também disse que os  
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crentes aguardam algo que vale bem mais do que nossas aflições. Cristo virá com poder e 

glória visíveis para estabelecer seu reino. Que dia de alegria será! 

Como podemos usar essa esperança para nos fortalecer e perseverar até o fim? 

C) Na conclusão do seu ensino, Cristo repetidas vezes chama seus discípulos para vigiar, 

vigiar, vigiar. A doutrina bíblica da segunda vinda de Cristo não é algo para estimular a 

nossas curiosidades e especulações sobre um calendário de eventos. É uma convocação 

para vigilância espiritual e a oração constante, visto que não sabemos quando o Senhor 

aparecerá.  

Como o cristão pode desenvolver uma disciplina diária de vigilância? 

6. Cântico: Autor da minha fé (do Grupo Logos). 

7. Oração: Encerre expondo suas angústias, receios e problemas para o Senhor. Descanse nele.  


