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OS TRÊS TIPOS DE CRISTÃOS DOS ÚLTIMOS DIAS 
 
 
JOÃO 6. 1-11 
 
 

I- OS QUE VIVEM NUMA ETERNA ATITUDE DE 
SONAMBULISMO 

 
CARACTERÍSTICAS  
 
A- Não têm consciência de que estamos vivendo nos últimos dias; 
B- Não estão nem aí para a volta de Jesus, para o arrebatamento; 
C- Vivem do seu egoísmo, só interessando seus alvos pessoais, sua luta pela 

sobrevivência, sua família, seus próprios negócios; 
D- A última coisa que querem na vida é falar sobre a volta de Jesus; acham 

que isso é assunto de fanático; 
E- Se entrelaçam com o mundo na busca do entretenimento, do 

divertimento, do gozo pessoal; 
F- Vêem a igreja somente como um clube social; um local que podem tirar 

proveito; 
G- Quase não lêem a Bíblia, pois não têm tempo e se envergonham de andar 

com ela e de dizer que são crentes, pois isso se torna inconveniente; 
H- Não conseguem ser sal na terra, pois já se adaptaram ao mundo; 
I- Não têm interesse nas coisas de Deus e não desenvolvem uma relação 

íntima com ele; 
J- Não vêem Jesus como o noivo que virá buscar sua noiva; 
 

II- OS SEMI-CONSCIENTES 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
A- Esses estão acordados, mas não são avivados; 
B- Procuram ser religiosos e viverm religiosamente e gostam de ser vistos 

dessa forma.  
Estão afundados na religiosidade; 
C- Lêem suas Bíblias e aceitam sua veracidade, mas algumas partes dela são 

deixadas para trás, não acham que são importantes; isso embaraça seu 
entendimento; 
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D- Contudo, eles têm dificuldade de encontrar os livros da Bíblia e alguns 
dos livros talvez nunca tenham sido lidos por eles, pois não são vistos 
como importantes; 

E- Os que estão nesse grupo não ligam para os estudos proféticos, pois não 
os consideram livros importantes; acham que é coisa do passado; 

F- Pessoas desse grupo freqüentam igrejas que enfatizam o evangelismo, 
mas não dão ênfase a profecia; 

G- Não existe pregação sobre os livros proféticos, ou sobre a vinda de Jesus 
nos púlpitos dessas igrejas; 

H- Conseqüentemente os membros dessas igrejas não sentem sede pelo 
retorno de Jesus; preferem antes traçarem projetos para suas vidas 
futuras; 

I- O pensamento deles é que Jesus voltará qualquer dia e de preferência 
quando tiverem todos os seus negócios resolvidos aqui na terra; 

J- Enfatizam que Mateus 24. 36 que diz que ninguém sabe do dia, nem da 
hora da volta de Jesus e que com isso não há necessidade para alarmismo 
ou fanatismo ou grande excitação; 

K- Vivem como se Deus nunca fosse cumprir sua promessa para dar um 
basta em toda a iniqüidade na terra; pois simplesmente acham que ele é 
pai e esquecem que ele é justiça também; 

L- Eles não se interessam pelos sinais que estão a nossa volta e muito menos 
olham para Israel, quando Jesus disse ‘olhai para a figueira’... 

M- Eles desconsideram o que é obvio para muitos, que esse mundo 
conhecerá a ira de Deus, e que o arrebatamento acontecerá a qualquer 
momento. 

 
III – OS AVIVADOS 

 
CARACTERÍSTICAS 
A- Os cristãos desse grupo estão acordados, vivos e ardem o coração pela 

volta de Jesus, ou seja, pelo encontro dos cristãos nos ares com Jesus no 
arrebatamento; 

B- Eles adoram ouvir pregações que enfatizam o arrebatamento, os sinais da 
segunda vinda de Jesus; 

C- Eles não vêem a igreja como um clube social, mas como um local de 
verdadeira adoração ao Senhor, um locar para glorificá-lo; 

D- Pessoas desse grupo estão alertas 24 horas e atentos aos sinais em volta, 
incluindo aí Israel;  
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E- Gostam de hinos que tocam profundamente a alma, como os hinos da 
harpa cristã e não músicas barulhentas, roqueirizadas e sem inspiração 
divina; 

F- Eles não ligam para a última moda gospel ou o que está em evidência no 
mundo gospel; não participam do oba-oba gospel; 

G- Aliás esses cristãos classificam todo esse oba-oba cristão de apostasia; 
H- Eles não aceitam pregações água-com-açucar e muitas vezes cheia de 

heresias, filosofias da prosperidade ou de auto-ajuda; 
I- Eles procuram obedecer a Deus e não ao homem e tentam trilhar a 

santidade, clamando pela misericórdia de Deus para não caírem em 
tentação porque sabem que são pó e não super crentes, como muitos 
querem ser; 

J- Eles vêem Jesus como o noivo que vem buscar a noiva e anseiam por 
esse dia tão maravilhoso que se aproxima a cada segundo; 

K- Esses cristãos respeitam e valorizam o sangue que Jesus derramou lá no 
calvário por nossos pecados; 

L- Eles procuram ser sempre sal e luz na terra e sabem que estão aqui de 
passagem, exilados, tendo como verdadeira morada Jerusalém celestial. 

 
Em qual dessas três categorias de cristãos nos encontramos? Cristãos 
Sonâmbulos, Semiconscientes ou Avivados? 
 
Quando a trombeta tocar será que subimos com Jesus ou ficamos em nossos 
lugares?  
 
Você pode imaginar uma noiva que não ligue para o noivo ou que não se 
emocione ao vê-lo no altar esperando por ela ou vindo ao seu encontro? 
Quão triste será para Jesus ver que muitos que fazem parte de seu corpo não 
estão esperando por ele? 
 
Quão triste será para Jesus ver muitos que fazem parte seu corpo alheios aos 
sinais que ele está enviando a sua noiva? ‘Estou Voltando! Igreja Fique de pé, 
aguardando nosso encontro triunfal! Mantenha a Fé Avivada! Alegra-te 
Noiva! Tenha bom animo porque eu venci o mundo!  
 
Irmãos se não estamos ansiosos por sua vinda, não estamos preparados para 
nos encontrara com ele nos ares! Terminada em 18/8/2005 - Às 15h55min 
 
Mensagem pregada em 25/8/2005 


