
Segunda Vinda
Nas últimas aulas nós falamos sobre o plano de salvação entendendo que nós somos

pecadores, Deus nos ama, Ele enviou seu Filho para nos salvar, Jesus ressuscitou, subiu aos
céus e enviou o seu Espírito Santo sobre nós. Porém, como diz a Bíblia, o Plano não termina
aí:

Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os
homens somos os mais dignos de compaixão. (1 Coríntios 15:19)

O Evangelho e o Reino de Deus nos são apresentados aqui, neste mundo, mas nós
sabemos que a obra de Deus não termina aqui. Sim, nós começamos a vivenciar a Eternidade
e o Reino de Deus desde já, porém nós ainda não estamos vivendo na plenitude de tudo que o
Reino é. Nós ainda pecamos e vivemos no mundo caído, como ainda podemos ver coisas
como homicídio, mentira, adultério, divórcio e injustiça. A nossa Esperança em Cristo não é
apenas para esta vida, caso contrário seríamos os “mais miseráveis de todos os homens”, nas
palavras de Paulo no versículo que acabamos de ler.

"Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim.
Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou

preparar-lhes lugar. (João 14:1-2)

Jesus, em sua última, digamos, “reunião” com seus discípulos antes de ser crucificado,
Ele começa a nos falar dessa doce Esperança. Há lugar na casa do Pai para nós. Nós não
poderíamos ir para lá, mas Ele nos comprou esse direito e foi preparar-nos um lugar. Jesus
estende esse sermão por João 13, 14, 15, 16 e no início de João 17 Ele faz uma oração com
seus discípulos, dizendo:

Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: "Pai, chegou a hora. Glorifica o
teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a
humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna:
que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. (João
17:1-3)

Sim, Jesus foi para preparar-nos um lugar na casa de nosso Pai, existe sim uma
eternidade no sentido mais “senso comum” da coisa, novos céus e nova terra, um lugar
maravilhoso e de Paz. Porém esse lugar não é o fim em si mesmo. Jesus estava dizendo que o
Pai o deu autoridade para conceder a vida eterna, e a vida eterna é conhecer a Deus.



Quando a gente começa a conhecer a Deus? Aqui, nesse corpo? Ou apenas quando
estivermos em nossos corpos glorificados dos quais conversamos na aula sobre a ressurreição
de Cristo?

A vida eterna já começou. Mas, não cremos e temos esperança em Cristo apenas para
esta vida. Sabemos de uma outra vida, pois Jesus, em João 14, continua dizendo:

E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês
estejam onde eu estiver. (João 14:3)

Jesus Virá! Ele vai voltar. Antes de continuarmos, eu gostaria que você fizesse uma
pausa e refletisse sobre isso. Jesus virá.

É importante que o maior foco em nossa mente em relação a isso não seja sobre o
como isso vai acontecer, mas sim sobre que Ele virá nos buscar e nos levar para Ele mesmo.

Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o
próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois
disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o
encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre.
Consolem-se uns aos outros com estas palavras. (1 Tessalonicenses 4:16-18)

... "Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre
vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir". (Atos 1:11)

… assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os
pecados de muitos; e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer
salvação aos que o aguardam. (Hebreus 9:28)

Ele virá uma segunda vez e essa é a nossa esperança. Ele não vem outra vez para de
novo morrer pelos nossos pecados. Ele já veio uma vez “para aniquilar o pecado mediante o
sacrifício de si mesmo” (Hb 9:26). Com isso o processo de santificação foi iniciado em nossas
vidas, mas esse processo terá um fim com o retorno do nosso Senhor, onde Ele virá para
completar a nossa salvação a nós, que já fomos predestinados, chamados, justificados, e então
seremos finalmente glorificados.

E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos
que justificou, também glorificou. (Romanos 8:30)

O que é então essa glorificação?



O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o
conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos; quando, porém,
vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.

Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava
como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.

Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então,
veremos face a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da
mesma forma como sou plenamente conhecido. (1 Coríntios 13:8-12)

Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos
de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o
veremos como ele é. (1 João 3:2)

Perceba que, apesar de termos profecias e línguas hoje, depois daquele dia elas
desaparecerão. Não serão mais necessárias, pois o que é Perfeito virá. Nós hoje já
conhecemos a Deus, mas como diz o profeta Oséias (Os 6:3) devemos conhecer e prosseguir
em conhecer ao Senhor. Mas naquele dia nós o veremos face a face, o veremos da mesma
forma como podemos ver um ao outro.

Então, como diz João, quando Ele se manifestar, aí sim nós seremos como Ele, pois o
veremos como Ele é. Nesse dia sim, nosso processo de santificação completará, e não haverá
mais pecado e “Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem
tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou" (Ap 21:4). Aleluia!

Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o Reino de Deus, nem
o que é perecível pode herdar o imperecível.

Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois
a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.

Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e
aquilo que é mortal, se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se
revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra
que está escrita: "A morte foi destruída pela vitória". "Onde está, ó morte, a sua vitória?
Onde está, ó morte, o seu aguilhão?" O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é
a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. (1
Coríntios 15:50-57)

Esse corpo, que é corruptível e mortal, será revestido de incorruptibilidade e
imortalidade. Lá, estaremos livres da presença do pecado. Mateus 1:21 nos diz que Jesus
“salvará o seu povo dos seus pecados”. Na cruz, na ressurreição e ascensão de Jesus, com o
envio do Espírito Santo, Ele nos libertou da culpa do pecado (justificação) e tem nos livrado do
poder do pecado (santificação e o Reino de Deus inaugurado entre nós), mas, naquele dia,
seremos completamente livres da presença do pecado (glorificação).



Quando, então, Jesus virá nos buscar?

Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão
somente o Pai. (Mateus 24:36)

O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. (2 Pedro 3:10a)
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará: se à tarde,

à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. (Marcos 13:35)

Ninguém pode dar com precisão a data exata da volta de Jesus (apesar de alguns falso
profetas já terem feito isso no passado, dizendo mentiras), porém o Senhor nos diz que existem
sinais em relação a sua vinda, sendo principalmente:

E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. (Mateus
24:14)

E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas
as nações, e então virá o fim. (Marcos 13:10)

Jesus Cristo não voltará até que o Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo,
como testemunho a todas as nações. Pedro nos exorta a apressarmos a sua vinda.

O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande
estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há, será
desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês
sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a
sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo
calor. (2 Pedro 3:10-12)

Quando vivemos dessa forma, nós trazemos para o presente os poderes da era
vindoura. Não saber quando virá não nos torna preguiçosos, mas sim alertas e praticantes de
Seu Reino.

Existem alguns outros sinais que precedem a sua volta.

Leitura de Marcos 13
Como vimos, é necessário que venha tão grande “tribulação como nunca houve desde

que Deus criou o mundo até agora” (v 19). Existe uma teoria que afirma que o povo de Deus
não passará por essa tribulação, o que não é amparado pela Bíblia (e nem pela história da
Igreja), e o versículo 20 diz que essa tribulação é tão grande que:

Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa
dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. (Marcos 13:20)

Isso nos deixa claro que o povo de Deus ainda estará na terra durante esse tempo, e só
depois disso, no versículo 26, que o Filho do homem virá das nuvens, com poder e grande
glória.



Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do homem virá
numa hora em que vocês menos esperam. (Mateus 24:44)

O mesmo Senhor que nos cita sinais de sua volta em Marcos 13 e Mateus 24, sempre
nos enfatiza que ninguém pode prever a hora. Esses sinais de sua vinda não estão aí para que
a gente possa simplesmente prever, mas sim para nos encorajar (1 Ts 4:18) e nos lembrar de
que Ele vem em breve:

Eis que venho em breve! A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada
um de acordo com o que fez. (Apocalipse 22:12)

Quando Ele vier, aqueles que ainda viverem serão transformados e os que já morreram
no Senhor serão ressuscitados, para poder viver com Ele para todo o sempre

Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham
passado; e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da
parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.

Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: "Agora o tabernáculo de Deus está
com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus
estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não
haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou".

Aquele que estava assentado no trono disse: "Estou fazendo novas todas as
coisas!" E acrescentou: "Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de
confiança". Disse-me ainda: "Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A
quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor
herdará tudo isto, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos,
os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam
feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos — o lugar deles será no lago de fogo que arde
com enxofre. Esta é a segunda morte". (Apocalipse 21:1-8)

Nesse novo céu e nova terra, habitaremos com Deus para sempre. Só entrarão lá
aqueles que tiverem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, “para que tenham direito à
árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas” (Ap 22:14). A nós, que entraremos na
santa cidade, entraremos por ter os nossos nomes escritos no livro da vida, graças ao que o
Cordeiro de Deus fez por nós, como visto nas aulas anteriores.

Para finalizarmos, vamos a Apocalipse 20:

O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já
haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para
todo o sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A
terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles.



Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram
abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo
com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os
mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia; e cada
um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados
no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi
encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. (Apocalipse 20:10-15)

Esse texto nos mostra dois tipos de livros. “Livros”, no versículo 12, se referindo a livros
que registravam as obras do que cada um fez, mas o texto também fala que “outro livro foi
aberto, o livro da vida”. Enquanto aqueles que foram julgados por suas obras, foram julgados
de acordo com o que tinham feito, João nos deixa claro que se o nome de alguém não foi
encontrado no livro da vida, aí sim este foi lançado no lago de fogo. Nós, que recebemos ao
Senhor Jesus, seremos julgados não pelas nossas próprias obras, mas pelas de Cristo. Somos
salvos não por ter “obras boas” nos “nossos livros”, mas sim, por termos o nosso nome escrito
no livro da vida do Cordeiro. É isso que nos garante a entrada ao Céu (Ef 2:8, 1 Jo 2:1-2).

Por outro lado, todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida,
serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre.

Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou
enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
(Apocalipse 21:27)

Então, podemos concluir que:

1. O Reino de Deus e os fins dos tempos já foram inaugurados por Jesus (Lc 17:21, Jo
17:1-3, Mt 4:17)

2. Jesus virá a nós outra vez (Jo 14:3)
3. Essa vinda acontecerá depois que o Evangelho do Reino chegar a todos as nações (Mt

24:14)
4. Ela também será precedida por uma grande tribulação (Mc 13:20)
5. Quando Ele vier, os mortos ressuscitarão e os que vivem serão transformados (1 Co

15:51), teremos corpos glorificados, livres da presença do pecado (Rm 8:30)
6. Viveremos em um lugar que não haverá dor ou morte (Ap 21:4)
7. Viveremos com Ele eternamente (Ap 17:1-3)
8. Sendo salvos pela graça (Ef 2:8, Ap 21:27)
9. O Diabo será lançado no lago de fogo e será atormentado dia e noite, para todo o

sempre (Ap 20:10)
10. Todo que não tiver seu nome escrito no livro da vida, será condenado e também

lançado no lago de fogo (Ap 21:27)



There (Lá) - Leonardo Gonçalves

Serão as ruas mesmo de ouro?
Como sempre ouvi falar?

Será que Jerusalém se erguerá?
Como haverá um mar de cristal

Se o mar deixou de existir?
Diante de tantas questões,

Não vou me importar!

Pois lá quero estar
Só quero estar lá

E aos pés do meu Jesus
Poder me assentar

E se a coroa não houver?
Ou forem as vestes de outra cor?

Enquanto Cristo estiver lá,
Também quero estar!

Eu sei que há coisas
Nessa vida que não posso entender

Há momentos que esqueço
Do lugar de onde sou

Como é bom imaginar riquezas daquele lugar
Mas o que eu quero é primeiro Te encontrar

(Versão em português de Wesley Fontoura)

Reflexão e Discussão

1. 1 Ts 4:18 diz “E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos
outros com estas palavras”. Como essas palavras tem te consolado? Você tem
consolado outros irmãos os lembrando dessas palavras?

2. Pedro diz que “Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário
que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e
apressando a sua vinda”. Que tipo de pessoa é necessário que você seja?

3. Como você tem esperado e apressado a vinda de Jesus? Lembrando que apressar a
sua vinda, não é fazer Ele vir mais rápido, mas sim, trazer pro hoje os poderes do Reino
vindouro.

4. Reserve um tempo para orar e meditar em Apocalipse 22:12. Como esse texto te
encoraja?


