
 

 

Fim dos tempos 2020 

 

Texto 
2 Tessalonicenses 2 

Tópicos 
 

1. O apóstolo Paulo está orientando a igreja novamente quanto à vinda de Jesus (v. 1); 
2. A igreja já havia sido orientada pelo apóstolo Paulo quanto à vinda do Senhor, mas estava 

sofrendo algum tipo de ataque teológico para mudar o que aprendeu com ele (v. 2 e v. 5); 
3. Haviam pessoas tentando enganar a igreja de que Jesus viria de forma diferente da que estava 

proposta e que havia sido ensinada tradicionalmente (v. 3): 
a. Todos os eventos descritos como sinais da vinda precisam ser em larga escala e 

evidente em vários lugares para que os cristãos saibam que são os sinais ocorrendo de 
forma generalizada (fome, terremoto, pestes etc); 

b. Haverá uma apostasia (a apostasia já tomou conta de todos os países cristãos); 
c. Haverá a manifestação de um anticristo em especial (desde João já temos o espírito do 

anticristo na terra - 1 João 4:3, 2 João 1:7); 
4. Este espírito que já está na terra, como disse João, já tenta se opor contra tudo o que se chama 

Deus ou se adora (v. 4): 
a. Já estamos vendo até mesmo no Brasil uma forte oposição contra tudo o que se chama 

Deus; 
b. O Brasil já foi considerado um país com extrema liberdade e é de maioria cristã 

(evangélicos e católicos); 
5. Essa pessoa que se manifestará assentará no trono de Deus, como Deus, no templo de Deus 

(v. 4): 
a. Que templo haverá se hoje não há mais templo? 
b. Em 15/12/2020 um membro do Knesset, o parlamento de Israel, acendeu as velas de 

Chanucá — a tradicional festa judaica das luzes — do lado de fora do Monte do Templo, 
na terça-feira passada (15). Na ocasião, ele falou que a nação está cada vez mais próxima 
da construção do Terceiro Templo. 

c. Amit Halevi, que é parlamentar do Likud — um partido conservador de Israel — acendeu 
as luzes no local após receber autorização do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de 
acordo com o site Breaking Israel News. 

d. Que informações políticas ele possui para dizer que aos poucos Israel se aproxima da 
construção do templo? 

e. https://knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=1044  
f. https://www.israel365news.com/162373/with-netanyahus-approval-mk-announces-on-temple

-mount-were-getting-closer-to-3rd-temple/  
g. Em 28/12/2020 um outro membro do Knesset ora e pede a construção do terceiro templo; 
h. https://www.israel365news.com/163236/another-israeli-lawmaker-enters-temple-mount-calls

-to-build-3rd-temple/  

 

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO 

RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ 

CNPJ: 12591617/0001-08 

https://knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=1044
https://www.israel365news.com/162373/with-netanyahus-approval-mk-announces-on-temple-mount-were-getting-closer-to-3rd-temple/
https://www.israel365news.com/162373/with-netanyahus-approval-mk-announces-on-temple-mount-were-getting-closer-to-3rd-temple/
https://www.israel365news.com/163236/another-israeli-lawmaker-enters-temple-mount-calls-to-build-3rd-temple/
https://www.israel365news.com/163236/another-israeli-lawmaker-enters-temple-mount-calls-to-build-3rd-temple/


 

 

6. O profeta Daniel já havia falado sobre isso e o apóstolo Paulo estendeu para tempos futuros, 
significando que Antíoco Epifânio foi um exemplo e não o cumprimento de Daniel 9:27; 

7. Vamos observar os acontecimentos dos últimos tempos: 
a. Israel fez 70 anos em 2018 (1948-2018) e toda vez que o número 70 é usado se refere a 

algo extraordinário em Israel (cativeiro, nações, anciões, destruição do templo em 70 EC); 
b. Aumento de terremotos em 2020: 

i. Bahia no Brasil em 29 de julho: 
https://www.ufes.br/conteudo/professora-da-ufes-explica-recentes-tremores-de-terra-
ocorridos-no-estado-e-no-nordeste 

ii. Croácia em 29 de dezembro: 
https://exame.com/mundo/terremoto-assusta-populacao-e-deixa-uma-crianca-morta-
na-croacia/  

iii. Chile e Argentina em 30 de novembro: 
https://exame.com/mundo/terremoto-de-magnitude-63-e-registrado-entre-chile-e-arg
entina/  

iv. Turquia e Grécia em 30 de outubro: 
https://exame.com/mundo/terremoto-e-sentido-na-turquia-e-na-grecia-e-derruba-pred
ios/  

v. Alasca, Estados Unidos em 19 de outubro: 
https://exame.com/mundo/alasca-tem-alerta-de-tsunami-apos-terremoto-de-magnitu
de-75/  

vi. Filipinas em 1 de agosto: 
https://exame.com/mundo/terremoto-de-magnitude-64-atinge-sudoeste-das-filipinas/  

vii. Ceará no Brasil em 7 de julho: 
https://exame.com/brasil/grande-fortaleza-registra-tremor-de-terra-e-assusta-morado
res/  

viii. México em 23 de junho: 
https://exame.com/mundo/apos-terremoto-agua-recua-em-praias-e-mexico-teme-tsu
nami/  

ix. Nevada, Estados Unidos em 15 de maio: 
https://exame.com/mundo/forte-terremoto-de-65-graus-atinge-os-estados-unidos/  

x. Chile em 3 de junho: 
https://exame.com/mundo/forte-terremoto-de-68-graus-atinge-o-chile/  

xi. Utah, Estados Unidos em 18 de março: 
https://exame.com/mundo/terremoto-de-57-graus-atinge-estado-americano-de-utah/  

xii. Cuba em 28 de janeiro: 
https://exame.com/mundo/terremoto-de-77-graus-atinge-cuba-e-gera-alerta-de-tsuna
mi/  

xiii. Turquia, Iraque e Síria em 24 de janeiro de 2020: 
https://exame.com/mundo/terremoto-de-68-graus-atinge-a-turquia/  

xiv. China em 20 de janeiro: 
https://exame.com/mundo/terremoto-de-magnitude-de-64-graus-mata-pelo-menos-1-
pessoa-na-china/  
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xv. Porto Rico em 11 de janeiro: 
https://exame.com/mundo/terremoto-de-magnitude-59-atinge-porto-rico-apos-tremor
es-secundarios/  

xvi. Muitos outros em https://exame.com/noticias-sobre/terremotos/ 
c. A novilha vermelha em 11 de agosto de 2020: 

https://www.gospelprime.com.br/instituto-do-templo-inspeciona-novilha-vermelha-e-se-dize
m-prontos-para-sacrificios/  

d. A pandemia do Covid-19, o novo coronavírus em 2020 
e. O problema da fome aumentou e muito em 2020 segundo as nações unidas: 

https://news.un.org/pt/tags/fome 
i. A pandemia agravou os índices: https://news.un.org/pt/story/2020/09/1726382  
ii. A fome é uma forma de guerra: https://news.un.org/pt/story/2020/10/1728762 
iii. Recorde de necessitados no mundo em dezembro: 

https://news.un.org/pt/story/2020/12/1734602 
f. Acordos de paz entre judeus e árabes: 

i. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54522654 (Arábia Saudita) 
ii. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54162987 (Emirados Árabes) 
iii. https://www.dw.com/pt-br/israel-e-emirados-%C3%A1rabes-chegam-a-acordo-de-pa

z-hist%C3%B3rico/a-54559590  (Emirados Árabes) 
iv. https://exame.com/mundo/israel-e-sudao-firmam-acordo-de-paz-o-3o-mediado-pelos

-eua/ (Sudão) 
g. O terceiro templo como já falamos anteriormente 

8. O anticristo está detido para se manifestar no tempo exato da profecia (v. 6-8): 
a. Se estamos na iminência da construção do templo então muito provavelmente a pessoa 

específica do anticristo já está entre nós; 
9. O que vai destruir o anticristo será a vinda de Jesus (v. 8): 

a. Perceba que não há menção de arrebatamento em nenhum momento até aqui, apenas no 
final de tudo (no final da grande tribulação); 

10. Ele possui poder, sinais, prodígios de mentira (v. 9): 
a. Se o espírito dele já está desde João, não precisa pensar muito para ver as supostas 

igrejas que se dizem cristãs, mas são sinagogas de satanás (Apocalipse 2:9 e 
Apocalipse 3:9): 

b. Sinagoga de satanás são os que se dizem ser e não são (Apocalipse 2:9); 
c. Sinagoga de satanás são os que mentem (Apocalipse 3:9); 

11. Os que não creem na verdade, irão crer na mentira e na injustiça (v. 10-12): 
a. Estes terão prazer na iniquidade; 
b. Quantas igrejas hoje não proporcionam prazer no pecado? Onde te permitem cultuar a 

Deus estando na prática do pecado; 
c. São igrejas que te proporcionam prazer no erro; 
d. As pessoas permanecem ali justamente porque dá prazer estar nesses lugares; 

12. Fomos chamados para reter a tradição com que aprendemos de Jesus e seus apóstolos; 
13. O consolo do cristão está no amor de Deus em nós, por seu Filho Jesus (v. 16-17); 
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