
As 12 Pedras do Alicerce — Aula 7



1a Etapa: Daniel 2

O capítulo 2 do livro de Daniel é a visão mais abrangente 
encontrada na Bíblia da história e do futuro do mundo. O sonho foi 
originalmente dado a Nabucodonosor, durante o seu reinado, e 
interpretado por Daniel.

Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado, 
que não podia dormir. Então o rei mandou chamar os magos, e os 
astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem 
ao rei qual tinha sido o seu sonho. 

Mas os sábios deram ao rei esta resposta: — O que o senhor está 
querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu 
pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na 
terra. O rei ficou tão furioso, que mandou matar todos os sábios da 
Babilônia. 

Daniel foi para casa e contou tudo aos 
seus amigos Ananias, Misael e Azarias. 
Daniel disse que orassem ao Deus que 
lhes mostrasse o que aquele sonho 
misterioso queria dizer, a fim de que 
Daniel e os seus amigos não 
morressem junto com os outros sábios 
da Babilônia. Naquela noite, Daniel 
teve uma visão, e nela Deus mostrou o 
sonho e o que o sonho queria dizer.

Daniel disse ao rei:

Daniel 2:31-39 - “Em sua visão, ó rei, 
havia à sua frente uma enorme estátua



brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era 
feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata, a barriga e os 
quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés, uma 
mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra 
foi cortada de uma montanha, mas não por mãos 
humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os 
despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em 
minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, 
prata e ouro. Então o vento levou tudo, como 
se fosse palha na eira. Mas a pedra que 
derrubou a estátua se tornou uma grande 
montanha que cobriu toda a terra.

“Esse foi o sonho. Agora, direi ao rei o 
que ele significa.

“Ó rei, o senhor é o maior de todos 
os reis. O Deus dos céus lhe deu 
soberania, poder, força e honra. 
Ele o fez governante de todo o 
mundo habitado e pôs até os 
animais selvagens e as aves 
debaixo de seu controle. O senhor 
é a cabeça de ouro. 

Quando, porém, seu reino chegar 
ao fim, outro reino, inferior ao seu, 
se levantará em seu lugar.  

Segundo a História Mundial, foi o reino 
da Medo-Pérsia que conquistou a 
Babilônia em 538 a.C..



Daniel 2:39 - “Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, 
representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo.  

A História nos ensina que este terceiro reino de bronze, que sucedeu 
a Pérsia, foi o Império Grego.

Daniel 2:40 - “Depois dele haverá o quarto reino, forte como o ferro. 
Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, 
como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge.  

Seguindo a cronologia dos fatos históricos, sabemos o cumprimento 
dessa parte da profecia. O quarto reino foi Roma, o império mão-de-
ferro que impôs um rígido governo militar sobre todo o mundo 
ocidental conhecido antes dos dias de Cristo.

Roma é simbolizada pelas duas pernas de ferro: o império romano foi 
dividido em duas partes? Sim! Em muitas situações foi administrado 
como duas metades, as regiões ocidental e oriental, e no seu 
declínio, definitivamente dividido entre o Império Oriental e 
Ocidental. O primeiro tinha por capital Roma e o último, mais tarde 
chamado de Império Bizantino, Constantinopla.

Daniel 2:41-43 - “Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de 
ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Como 
ferro misturado com barro, ele terá um tanto da força do ferro. 
Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas 
como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses 
reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si. Contudo, 
não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro não se une 
ao barro.  



O ferro das pernas passa para os pés e dedos da imagem, como 
uma continuação do Império Romano. Após sua queda, derivaram 
de Roma países de “ferro” e “barro” simbolizados pelos pés e 
dedos, uma representação dos dois tipos básicos de governos que 
têm existido no mundo desde a queda de Roma: governos fortes e 
fracos, isto é, ditaduras e democracias.

Daniel 2:44 - “Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos 
céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou 
conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para 
sempre.”  

A pedra que “feriu a imagem” (Daniel 2:34) é Jesus e esta “grande 
montanha” que “encheu toda a terra” (Daniel 2:35) é o Reino de 
Cristo sobre a Terra! Jesus estabelecerá o Reino de Deus na Terra, 
restaurando-lhe a beleza do Jardim do Éden.

Miquéias 4:1-4  - ... O monte da casa do Senhor será o mais alto de 
todos. Será elevado acima das colinas, e povos de todo o mundo 
irão até lá. Gente de muitas nações virá e dirá: “Venham, subamos 
ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará 
como devemos viver e andaremos em seus caminhos”. 

... O Senhor será mediador entre povos e resolverá conflitos entre 
nações poderosas e distantes. Elas forjarão suas espadas para fazer 
arados e transformarão suas lanças em podadeiras. As nações já 
não lutarão entre si, nem treinarão mais para a guerra. Todos 
viverão em paz, sentados sob suas videiras e figueiras, pois não 
haverá nada a temer. Assim prometeu o Senhor dos Exércitos!



2a Etapa: Mateus 24

Em Mateus capítulo 24, o próprio Jesus faz uma relação dos 
acontecimentos futuros do Tempo do Fim de forma mais clara e 
específica do que qualquer profeta na Bíblia.

Mateus 24:1-2— Saindo do templo, Jesus ia-Se retirando quando se 

aproximaram dEle os Seus discípulos para Lhe mostrarem a estrutura 

do templo. Ele, porém, lhes perguntou: Não vedes tudo isto? Em 

verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja 

derrubada.

Tal como Jesus profetizara, o templo foi demolido. Na verdade, foi 
desmontado, pedra por pedra. O evento tem registro na história 
secular. Em 70 d.C. os exércitos do imperador romano Vespasiano 
invadiram Israel sob o comando do General Tito, esmagaram a 
rebelião israelense, destruíram Jerusalém e puseram fogo ao templo. 

Mateus 24:3—Estando Ele assentado no Monte das 

Oliveiras, aproximaram-se dEle os discípulos, em 

particular, e lhe pediram: Dize-nos quando 

acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da Tua 

vinda e do fim dos tempos.

Os discípulos não 

perceberam que o templo 

seria destruído apenas 40 

anos mais tarde pelos 

romanos e que ainda 

demorariam mais de dois 

mil anos para o final da 

era!



Mateus 24:4-12 —Respondeu-

lhes Jesus: Acautelai-vos, que 

ninguém vos engane. Pois 

muitos virão em Meu nome, 

dizendo: eu sou o Cristo, e 

enganarão a muitos. 

Ouvireis de guerras e rumores 

de guerras, mas cuidado para 

não vos alarmardes. Tais 

coisas devem acontecer, mas 

ainda não é o fim.  Levantar-

se-á nação contra nação, reino 

contra reino, e haverá fomes, 

pestes, e terremotos em vários 

lugares. Todas estas coisas, 

porém, são o princípio das 

dores. 

Então vos hão de entregar 

para serdes atormentados, e 

vos matarão. Sereis odiados 

de todas as nações por causa 

do Meu Nome. Nesse tempo, 

muitos se escandalizarão, 

trair-se-ão mutuamente e se 

odiarão uns aos outros. 

Surgirão muitos falsos 

profetas, e enganarão a 

muitos. O pecado aumentará e 

o amor de muitos esfriará.



explicou que este sinal em particular não apenas indicaria “o 

princípio das dores”, mas seria um sinalizador específico que o fim 

propriamente dito - a segunda vinda de Cristo - estaria para 

acontecer. 

Hoje, há cristãos em todos os países do mundo. A Bíblia inteira ou 

partes dela encontram-se disponíveis para cerca de 98% da 

população mundial, tendo sido parcialmente ou inteiramente 

traduzidas em 2.203 línguas diferentes. 

Mateus 24:15 —“Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o 

profeta Daniel falou, a ‘terrível profanação’ que será colocada no 

lugar santo. (Leitor, preste atenção!)

Jesus faz referência às profecias no livro de Daniel. 

Daniel 11:31—Seu exército tomará a fortaleza do templo, 

contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e 

colocará ali uma terrível profanação.

Jesus descreveu o que aconteceria logo antes da Sua volta. É claro 
que o que Jesus descreve nestes versículos (as catástrofes, as dores, 
as perseguições, etc.) tem acontecido nos últimos 2000 anos, mas é 
a escala e a intensidade em que têm acontecido recentemente os 
eventos preditos nestes versículos que é significante. 

Mateus 24:14 —E este 

evangelho do reino será 

pregado em todo o mundo, em 

testemunho a todas as nações. 

Então virá o fim.

Diferente do dito a respeito do 

aumento das guerras, da fome, 

pestes, terremotos, etc., Jesus



A Bíblia nos adverte do surgimento de um poderoso governo 
mundial nestes últimos dias do reino do homem sobre a Terra. Ele 
será chefiado por um ditador demoníaco, o Anticristo, que será 
possuído pelo próprio Satanás.

2 Tessalonicenses 2:1, 3-4 - Agora, irmãos, vamos esclarecer 
algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de 
nosso encontro com ele. ... esse dia não virá até que surja a rebelião 
e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele 
se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de “deus” e a todo 
objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar 
por Deus.

Os últimos três anos e meio do seu regime serão o que a Bíblia
chama de “a Grande Tribulação”.

Mateus 24:21 - Pois haverá mais angústia que em qualquer outra 

ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia 

tão grande. 

Apocalipse 13:5 - Então foi permitido à besta [o Anticristo] falar 

grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que 

quisesse durante 42 meses. 

A Palavra de Deus diz que durante essa época:

Daniel 11:32b — O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, e 

fará proezas.

As pessoas que conhecem Jesus serão fortes! Quanto pior tudo ficar, 

mais o Espírito de Deus será derramado desde cima para nos ajudar! 

O Senhor prometeu poder para a hora e disse que estará conosco.

Mateus 28:20b - E certamente estou convosco todos os dias, até à 

consumação do século.



Mateus 24:23-25 - Então, se alguém vos disser: Olhai, o Cristo está 

aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Pois surgirão falsos Cristos e falsos 

profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, 

enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, Eu vo-lo tenho 

predito.

Portanto, se vos disserem: Olhai, Ele está no deserto! não saias; ou: 

Olhai, Ele está no interior da casa! não acrediteis. Pois assim como o 

relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será 

também a vinda do Filho do Homem.

Jesus adverte para não O esperarmos mais cedo do que foi predito e 

que haverá muitos falsos Cristos e profetas falsos que tentarão 

enganar as pessoas para que pensem que são o Cristo ou que o Ele 

está em algum lugar por perto, ali ou acolá. Ele finalmente diz: “Não 

acreditem neles, pois quando Eu chegar vocês vão saber!” O céu se 

iluminará como se surgisse um raio de uma extremidade à outra e 

haverá um sinal do Céu que não deixará dúvidas que Jesus estará 

vindo!

* O retorno de Jesus! 

Mateus 24:29-31 - Logo depois da aflição daqueles dias, o Sol 

escurecerá, a Lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do 

firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no 

céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da Terra se 

lamentarão e verão filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, 

com poder e grande glória. E Ele enviará os Seus anjos, com grande 

clangor de trombeta, os quais ajuntarão os Seus escolhidos desde os 

quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.



morreram serão instantaneamente ressuscitados e irromperão dos 
seus túmulos, e todos nós, que cremos e que ainda estivermos 
vivos, seremos milagrosamente elevados junto com eles para nos 
reunirmos com Jesus nos ares

1 Tessalonicenses 4:15-17 - Dizemos a vocês, pela palavra do 
Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, 
não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois 
o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a 
voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os 
mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda 
estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do 
Senhor, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. 

Então, todos voaremos para nos encontrarmos com Jesus na “Ceia 
das Bodas do Cordeiro”, no Céu. Será a maior festa já realizada -
uma maravilhosa reunião com o Senhor e todos os nossos amados, 
nossa celebração de vitória.

As trombetas de Deus 
se ouvirão e a voz 
poderosa de Jesus 
trovejará dos céus: 
“Subam para aqui!”    
e todos os Seus     
filhos salvos serão 
arrebatados à uma e 
se encontrarão com 
Ele nas nuvens. Os 
corpos de todos os 
bilhões de pessoas 
salvas que já



Apocalipse 19:6-9 - Em 
seguida, ouvi outra vez 
algo semelhante ao som 
do clamor de uma 
grande multidão, como 
o som de fortes ondas 
do mar, como o som de 
violentos trovões: 
“Aleluia! Porque o 
Senhor, nosso Deus, o 
Todo-poderoso, reina. 
Alegremo-nos, 
exultemos e a ele demos

3a Etapa: O que vem a seguir?

Aprendemos nesta aula o que acontecerá antes do retorno de Jesus. 
Agora veremos o que acontecerá depois do Seu retorno.

• O trono de julgamento de Cristo

Os cristãos serão recompensados pelas suas obras.

Daniel 12:2-3 - Muitos dos que estão mortos e enterrados 
ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a

glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já 
se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e 
branco”. Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. 
E o anjo me disse: “Escreva isto: Felizes os que são  convidados para o 
banquete de casamento do Cordeiro”. E acrescentou: “Essas são as 
palavras verdadeiras de Deus”.



desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor 
do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como 
estrelas, para sempre. 
2 Coríntios 5:10 - Pois todos nós teremos de comparecer diante do 
tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem 
ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno.
Apocalipse 22:12 - “Vejam, eu venho em breve e trago comigo a 
recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos.”

* A Batalha do Armagedom

Os ímpios se reunião no Armagedom (as planícies de Megido), em 
Israel, e tentarão lutar contra as nações que resistirem ao regime do 
Anticristo. Quando parece que o Anticristo está perto da vitória, o 
próprio Jesus, acompanhado das Suas forças celestiais ressuscitadas e 
glorificadas, voltará à Terra mais uma vez, vindo do Céu. Montando 
cavalos brancos majestosos, virão do Céu para derrotar 
completamente o Anticristo e suas forças, na sobrenatural e 
catastrófica Batalha do Armagedom. 

Apocalipse 16:16, 19:11,14, 18-21 - Então os espíritos maus reuniram 
todos os reis no lugar que em hebraico se chama “Armagedom”
Vi o céu aberto, e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama 
Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Os exércitos do 
céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em 
cavalos brancos. 
Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para 
lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra seu exército. 
Mas a besta foi presa e, com ela, o falso profeta que fazia sinais em 
seu nome, ... E tanto a besta como seu falso profeta foram lançados 
vivos no lago de fogo que arde com enxofre.



* O Milênio

Nosso rei, Jesus Cristo, estabelecerá o Reino de Deus na Terra, 
restaurando-lhe a beleza do Jardim do Éden. Esse impressionante 
período durará mil anos e, por esse motivo, é conhecido como o 
Milênio!

Daniel 7:27 - Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a 
soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos 
céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os 
governantes o servirão e lhe obedecerão”. 
Apocalipse 20:6 - Felizes e santos são aqueles que participam da 
primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre 
eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 
por mil anos.
Isaiah 11:4,6-9 - [Jesus] Fará justiça aos pobres e tomará decisões 
imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força 
de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. ... 
Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará 
junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma 
criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, e seus filhotes 
descansarão juntos; o leão comerá capim, como a vaca. O bebê 
brincará em segurança perto da toca da cobra; sim, a criancinha 
colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte, 
não se fará mal nem haverá destruição, pois, como as águas 
enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor.

O Diabo será preso e mantido prisioneiro no abismo durante esses 
mil anos.

Apocalipse 20:1-3 - Então vi um anjo descer do céu trazendo na mão 
a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a 
antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. 



O anjo o lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de 
modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que 
terminassem os mil anos.

* A Batalha de Gogue e Magogue 

No fim do Milênio, Satanás será liberto da sua prisão no coração da 

Terra “por um pouco de tempo”. 

Apocalipse 20:7-10 - Quando terminarem os mil anos, Satanás será 

solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gogue e Magogue, 

em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um 

exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela 

vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a 

cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu.

O diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo que 

arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. 

* O julgamento final

Depois da Batalha de Gogue e Magogue, todas as pessoas não salvas 

de todas as eras ressuscitarão e se levantarão diante do próprio Deus 

no julgamento final, quando “os livros serão abertos” e a cada uma 

será dada sua sentença final, segundo as suas obras e será designado 

um o lugar onde deverá permanecer a partir de então. 

Apocalipse 20:11-14 - Depois vi um grande trono branco e aquele 

que estava sentado nele. Vi também os mortos, os importantes e os 

simples, que estavam em pé diante do trono. Vários livros foram 

abertos e ainda outro livro foi aberto, isto é, o livro da vida. E os 

mortos foram julgados de acordo com as suas obras, conforme o que 

estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que estavam



nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os seus 
mortos. E eles foram julgados, um por um, de acordo com as suas 
obras. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de 
fogo.

* Novo Céu e Nova Terra

A grandiosa Cidade Celestial de Deus descerá do Céu para a linda 

Nova Terra que será recriada como o Jardim do Éden, e o Próprio 

Deus habitará conosco bem aqui na Terra.

Somente os salvos vivem na cidade; as nações dos não salvos, do 

lado de fora. 

Apocalipse 21:1-4, 22-26 - Então vi um novo céu e uma nova terra, 

pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar 

também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que 

descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida 

para seu marido.

Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: “Vejam, o 

tabernáculo de Deus está no meio de seu povo! Deus habitará com 

eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes 

enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem 

tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para 

sempre”.

Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-

poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol 

nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua 

lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis, em toda a sua 

glória, entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali 

não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à 

cidade.



A parábola do servo bom e do servo 
mau

Mateus 24:45 - 51  —Quem é, então, o 
servo fiel e prudente a quem o senhor 
deixou a responsabilidade de tomar conta 
dos outros servos e de lhes dar comida nas 
horas certas? Feliz é o servo que estiver 
fazendo assim quando o seu senhor 
chegar.  Digo a verdade a vocês: Ele o 
colocará para tomar conta de todos os 
seus bens. 

Por outro lado, imaginem um servo mau. 
Ele diz consigo mesmo: “Meu senhor vai 
demorar para voltar”, e então começa a 
bater nos outros servos e a comer e beber 
com bêbados. O senhor desse servo 
chegará num dia que ele não o espera, e 
numa hora que ele nem imagina. Ele o 
castigará com severidade.

A parábola das dez virgens

Mateus 25:1-13 - “Então o reino dos céus será como as dez virgens 
que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o 
noivo. Cinco delas eram insensatas, e cinco, prudentes. As cinco 
insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as 
outras cinco tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o 
noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram.

“À meia-noite, foram acordadas pelo grito: ‘Vejam, o noivo está 
chegando! Saiam para recebê-lo!’.



“Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. 
Então as cinco insensatas pediram às outras: ‘Por favor, deem-nos 
um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando’.

“As outras, porém, responderam: ‘Não temos o suficiente para todas. 
Vão e comprem óleo para vocês’.

“Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 
cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de 
casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 
cinco voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: ‘Senhor! Senhor! 
Abra-nos a porta!’. Mas ele respondeu: ‘A verdade é que não as 
conheço’.

“Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta.” 

Nosso tempo para viver nossa 
fé, seguir a Jesus, amar os 
outros e viver de forma 
honrosa é agora. Que todos 
vivamos de forma a refletir a 
prontidão das virgens sábias, 
para que, quando passarmos 
desta vida para a próxima, 
ouçamos Jesus nos dizer:  
Muito bem, servo bom e fiel; 
foste fiel no pouco, sobre 
muito te colocarei; entra no 
gozo do teu senhor. (Mateus 
25:21)
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