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Todos nós esperamos alguma coisa. A grávida espera o nascimento do filho. Os noivos aguardam o dia do casamento.
O trabalhador espera a promoção. O torcedor espera que seu
time ganhe o título. O que você espera neste momento, em sua
vida? Você já imaginou o que Deus espera hoje? Pense bem: se
a Bíblia afirma que Deus é nosso Pai e que fomos arrancados
de Sua presença, concluímos que o que Deus mais espera é o
momento em que vai abraçar você. O que Ele mais deseja é ter
Seus filhos perto de Si, em um lugar feito com todo carinho
só para eles. A Bíblia apresenta detalhes sobre este reencontro.
O estudo a seguir trata da volta de Jesus. Prepare-se, pois vai
valer muito a pena esperar!

1

Que promessa extraordinária Jesus fez a Seus discípulos? João 14:1-3

Os discípulos estavam preocupados, pois Jesus tinha acabado de falar da traição de Judas (João 13:21) e então começou a se
despedir (João 13:33). Percebendo a angústia no coração deles, Jesus marcou um reencontro. A promessa que fez naquele dia foi
feita também a cada um de nós: “Virei outra vez” (João 17:20, 24).

2
3

Existe uma data para esse acontecimento? Mateus 24:36

Embora a profecia sobre a Volta de Jesus seja certa, não é possível marcar uma data para a Sua vinda. O tempo só Deus conhece.

De que modo Jesus virá? Mateus 24:30

Jesus virá de forma gloriosa, repentina (2 Pedro 3:10), visível e literal (Atos 1:9-11). Em Apocalipse 1:7, lemos que todas as
pessoas, no mundo inteiro, verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu.

4

Qual o objetivo da Volta de Jesus? Mateus 16:27

Na primeira vinda, Jesus veio como um bebê indefeso. O objetivo era demonstrar quem é Deus, viver uma vida sem pecado
e morrer em lugar do homem (Hebreus 4:4; 2 Coríntios 5:14). Na Segunda Vinda, Ele virá como Rei dos reis e poderoso Juiz
(2 Timóteo 4:8; João 5:22). Nessa ocasião, trará a sentença a cada ser humano, segundo as escolhas e atitudes tomadas em vida.

5

O que acontecerá aos que rejeitaram a Jesus e não se prepararem para a Sua
vinda? Mateus 25:41

A Bíblia descreve o terror que tomará conta daqueles que forem indiferentes à salvação de Jesus. Apocalipse 6:15-17 apresenta
gente ímpia fugindo da presença do Senhor. Pessoas que fizeram do pecado seu estilo de vida serão consumidas pela glória de Deus
(2 Tessalonicenses 2:8).

6

O que acontecerá aos que aceitarem a Jesus e se prepararem para Sua vinda?
1 Tessalonicenses 4:16, 17

Será o dia mais alegre da vida dos filhos de Deus. O dia da recompensa, o dia do reencontro com seu Salvador. Os mortos fiéis
serão ressuscitados. Os vivos terão seus corpos transformados (1 Coríntios 15:51-53). Todos serão arrebatados para junto de Jesus
e na Sua presença viverão para sempre (Apocalipse 20:6; 22:5).

7

Qual será a reação dos salvos ao verem Jesus nas nuvens do céu? Isaías 25:9

A declaração de vitória irá soar por todos os cantos da Terra. Pessoas fiéis a Deus reencontrarão queridos que estavam mortos.
Famílias inteiras se abraçarão para receber o seu Salvador.

Ao coração
Você percebeu a seriedade desse estudo? Ele trata do dia mais importante da história da humanidade. Naquela ocasião
existirão apenas dois grupos: salvos e perdidos. De que lado você estará? Olhe ao seu redor, os sinais anunciam que esse dia está
próximo! Mas o mais importante é como está sua vida hoje. Seja sincero, se Jesus voltasse agora, você estaria salvo? Entreguese a Deus e decida fazer parte daqueles que viverão a eternidade com Jesus.

Meu compromisso
Desejo me preparar para o maior acontecimento da história: a Volta de Jesus.
Quero viver com Jesus para sempre, junto com a minha família. Vou fazer o possível para levá-los comigo para o Céu.
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Saiba mais
Jesus voltará! Essa promessa foi feita pelo próprio Cristo enquanto esteve aqui na
Terra: “Virei outra vez” (João 14:3). Essa mensagem se repete em cerca de 2.500
versos da Bíblia e nos traz esperança em meio a este mundo caótico. Quer você queira
ou não, esteja preparado ou não, Jesus voltará.

• A primeira vinda de Jesus garante a segunda.

A morte de Jesus na cruz do Calvário e Sua ressurreição são a garantia que
temos hoje de que, algum dia, Ele voltará. Podemos ficar certos de que a Sua
promessa não irá falhar (Hebreus 9:26, 28).

Verdades sobre a Volta de Jesus
• O retorno de Jesus será literal e pessoal.

Após Jesus ascender em uma nuvem, dois anjos dirigiram-se aos discípulos e
disseram: “Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao Céu, assim virá do modo como O
vistes subir” (Atos 1:11). Sua volta será tão literal e pessoal quanto foi Sua partida.

• O retorno de Jesus será visível.

A Bíblia compara a vinda de Cristo com a luminosidade e visibilidade de um
relâmpago (Mateus 24:27). Além disso, ela afirma que “todo o olho O verá”
(Apocalipse 1:7), ou seja, todos aqueles que estiverem vivos assistirão à vinda
de Cristo, além de dois grupos especiais de pessoas:
1) Os que morreram em Cristo ressuscitarão e se unirão aos justos que estiverem
vivos para o encontro com o Senhor nas nuvens (1 Tessalonicenses 4:16, 17;
1 Coríntios 15:52, 53);
Já ouviu falar em “arrebatamento secreto”? Isso não está na Bíblia. No
retorno de Cristo, nenhum grupo de crentes assume precedência sobre
qualquer outro grupo. (1 Tessalonicenses 4:16, 17). O arrebatamento será
visível e ocorrerá quando Jesus voltar.
2) Aqueles que “O transpassaram” (Apocalipse 1:7), ou seja, pessoas que
estiveram envolvidas na morte de Jesus, ressuscitarão para vê-Lo voltar. Essa
será uma ressurreição especial. Já os ímpios que estiverem mortos na ocasião da
vinda de Jesus não ressuscitarão. Eles tornarão a viver apenas depois do milênio
(Apocalipse 20:5).

• O retorno de Jesus será audível.

A Bíblia afirma que a vinda de Cristo se caracterizará por sons muito claros
e intensos. “Porquanto o Senhor mesmo, dada a Sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos Céus”.
(1 Tessalonicenses 4:16; Mateus 24:31).

• O retorno de Jesus será glorioso.

Ele virá como Rei, com poder e grande glória, “na glória de Seu Pai, com os Seus
anjos” (Mateus 16:27). Ele não virá mais como Homem de dores, mas sim como
o Senhor do Universo e trará consigo Seus anjos.

• O retorno de Jesus será espetacular.

Daniel 2 contém uma importante profecia a respeito dos reinos do mundo e fala
sobre a restauração final do reino de Deus aqui na Terra, por ocasião do Segundo
Advento de Cristo. O profeta descreve uma pedra que é atirada “sem o auxílio
de mãos”, que atinge os “pés de ferro e barro” da estátua e que “esmiuçará e
consumirá todos esses reinos”, sem deixar “vestígios” (Daniel 2:34, 44, 35). Será
um evento sensacional, cataclísmico e de proporções mundiais.
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O preparo
• Sabe o que é mais importante a
respeito da Volta de Jesus? Não é
quando Ele virá; nem como e muito
menos com quem Ele virá. O mais
importante é Quem virá. Jesus é o
personagem central desse grande
evento. E eu pergunto: Você está
pronto para recebê-Lo? Ele é o Seu
Salvador e Senhor? Quer passar a
eternidade com Ele?
• Permita-me usar a analogia do
casamento. Você se casaria com
alguém que não conhece? É claro
que não! Nos casamos com quem
amamos. Por isso, precisamos hoje
ter um relacionamento de amor e
obediência com o Noivo Jesus.
Senão, corremos o sério risco de
ouvir a triste declaração: “Não
vos conheço” (Mateus 7:22,23;
25:11,12). Precisamos conhecer
Aquele que virá. Precisamos vestir
as Suas vestes de justiça a fim
de fazermos parte das Bodas do
Cordeiro (Mateus 22). Precisamos
amar e obedecer aos Seus
mandamentos (João 14:15).
• Para essa data especial, não se
preocupe tanto com a festa e muito
menos com os convidados. Deixe a
ansiedade de lado. Preocupe-se em
relacionar-se com Jesus. Que Deus
nos dê o privilégio de, naquele dia,
olharmos em Seus olhos e dizermos:
“Eis que este é o nosso Deus, em
quem esperávamos, e ele nos
salvará; este é o SENHOR, a quem
aguardávamos; na sua salvação
exultaremos e nos alegraremos”
(Isaías 25:8,9)

