
Estamos encerrando a série de estudos sobre algumas verdades essenciais do Evangelho. E 
hoje vamos conversar um pouco sobre a segunda vinda de Cristo à Terra, um tema essencial 
porque interfere na nossa maneira de ver o futuro.

Pergunta: Como você entende o futuro da humanidade? Pra onde ela caminha? Como você 
imagina que a história se desenrolará?

Para muitas pessoas, a história caminha sem rumo certo e a humanidade está à deriva, sem 
o comando de um “senhor deste navio”. Para muitos, a história é cíclica e repetitiva. Estes, 
mesmo sem saber, pensam como os gregos antigos pensavam, imaginando que como foi um 
dia, assim sempre será. Nada há de novo debaixo do sol. Para aqueles mais alinhados com os 
existencialistas modernos, o planeta caminha para um desastre natural e social. Mas não é isso 
que o Cristianismo afirma. Segundo a revelação da Bíblia, a Palavra de Deus, a história caminha 
para uma consumação, para um desfecho final que se dará exatamente quando Cristo voltar. 

Leitura Bíblica: Atos 1.9-11

Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da 
vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram 
diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: “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”.

O mesmo Jesus que nasceu na manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu na cruz, 
também ressuscitou, está assentado em um trono, reina absoluto sobre todo o universo e 
voltará majestosamente para viver com a sua família, a igreja verdadeira, que comprou com seu 
próprio sangue, e para julgar toda a humanidade.

A segunda vinda de Cristo é um dos assuntos mais enfatizados em toda a Bíblia. Há cerca de 300 
referências sobre a primeira vinda de Cristo nas Escrituras e oito vezes mais sobre a sua volta, 
ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda em toda a Bíblia. Deste assunto tão 
amplo e algumas vezes controvertido, vamos apresentar alguns tópicos mais gerais e relevantes. 

Quem mais ensinou sobre a segunda vinda de Cristo foi Ele mesmo. Antes de partir, Jesus 
proferiu um sermão profético, descrevendo os acontecimentos do fim e a sua volta. Vamos ler 
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este tremendo ensino de Jesus em Mateus 24.3-51. Neste texto podemos destacar: 

1. A volta de Cristo será repentina. Será um evento surpresa! Ninguém poderá se preparar de 
última hora e viver a vida sem considerar a volta de Cristo é loucura. Devemos estar sempre prontos. 

• Sua volta será como um relâmpago. (Mateus 24.27) 
• Ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos de Deus. Só Ele mesmo sabe. (Mateus 24.36) 
• Muitta gente vai ser pega de surpresa. (Mateus 24.38-39; Lucas 12:40). Jesus compara sua 
volta com a vinda de um ladrão a uma casa, de surpresa (Mateus 24.43-44; Apocalipse 16.15)

2. Sua volta será visível e gloriosa (Mateus 24.30). Será uma vinda visível e pública. Todo o olho 
o verá. Não haverá um arrebatamento secreto e só depois uma vinda visível. Jesus aparecerá 
no céu. Ele estará montado em um cavalo branco e virá acompanhado de um exército celestial. 
Virá do céu ao soar da trombeta de Deus. Ele descerá nas nuvens e virá com grande esplendor. 
Todos aqueles que o rejeitaram vão se lamentar. Será o dia do juízo, onde sofrerão penalidade 
de eterna destruição. O terror que os não crentes experimentarão está descrito em Apocalipse 
6.15-17.

3. A volta de Jesus será vitoriosa (Mateus 24.31). Jesus virá para arrebatar a igreja. Os anjos 
recolherão os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os eleitos 
de Deus serão chamados. O apóstolo Paulo afirma em 1 Tessalonicenses 4.13-18 que quando 
Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos incorruptíveis, poderosos, 
gloriosos, semelhantes ao corpo ressuscitado de Cristo. Então, os que estiverem vivos serão 
transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e assim estarão para sempre 
com o Senhor. Aquele dia será de vitória. Todo sofrimento cessará para os cristãos e toda lágrima 
será enxugada. Então O ouviremos dizer: “Vinde benditos do meu Pai! Recebam como herança 
o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo” (Mateus 25.34).

4. Muitos sinais acontecerão para sabermos que está próxima a volta de Cristo. 
• O avanço da pregação do evangelho a todas as nações. (Mateus 24.14; Apocalipse 5.9). A 
evangelização das nações é um sinal que deve preceder a segunda vinda de Cristo. Quando 
pregamos o evangelho estamos apressando oz dia da vinda de Cristo. 
• Um tempo de profunda angústia e dor em toda a terra (Mateus 24.9,10). Esse tempo é 
ilustrado com o tempo do cerco de Jerusalém, onde o povo foi encurralado pelos exércitos 
romanos e foram mortos à espada. 
• O abandono da fé em Deus (Mateus 24.4,5,23-26). A segunda vinda será precedida por um 
abandono da fé verdadeira por muitos que seguirão seitas e falsas religiões.
• Uma enorme depravação moral, uma multiplicação da iniquidade (Mateus 24.12).
• O mundo vai estar sem referência morais, perdido e confuso, o que já está acontecendo: a 
corrupção, a violência, a desintegração da família, o colapso dos valores morais e espirituais, 
o movimento homossexual, as drogas, tudo se tornando aceito e normal.
• O anticristo vai se manifestar (Mateus 24.15). O anticristo é um homem, uma espécie de 
encarnação de Satanás, que vai agir na força e no poder de Satanás. Vai governar com mão 
de ferro. Vai perseguir cruelmente a igreja. Vai blasfemar contra Deus. Mas, no auge do seu 
poder, Cristo virá em glória e o matará com o sopro da sua boca. 
• Muitas guerras em toda parte (Mateus 24.6,7), muitos terremotos (Mateus 24.7,29), fomes 
e epidemias (Mateus 24.7; Lucas 21.11)



Ao observarmos a nossa época, veremos que praticamente todos os sinais já são evidentes, 
e que a volta de Cristo está próxima, como lemos em Tiago 5.8, Filipenses 4.5, Hebreus 10.37, 
Apocalipse 3.11; 22.7,12. 

5. A segunda vinda de Cristo tem propósitos bem definidos. Ele virá para recompensar os fiéis 
(Mateus 16.27; Lucas 12.37; Filipenses 3.20,21; Colossenses 3.4, I Pedro 5.4), para julgar as nações 
(Mateus 25.31,32), para trazer à luz todas as coisas ocultas (1Coríntios 4.5). Jesus virá para julgar 
aqueles que o traspassaram (Mateus 24.30). Ele virá julgar vivos e mortos (2Timóteo 4.1; Judas 
14,15). Aqueles que escaparam da justiça dos homens não poderão escapar do tribunal de 
Cristo. Naquele dia o dinheiro não os livrará, o poder político não os ajudará. Eles terão que 
enfrentar o Cordeiro a quem rejeitaram. Naquele tribunal, os ímpios terão testemunhas que se 
levantarão: suas palavras os condenarão, suas obras os condenarão e até seus pensamentos os 
condenarão. Seus pecados escreverão sua sentença de morte eterna.

 
Todo ensino bíblico sobre a segunda vinda de Cristo tem como objetivos nos dar esperança, 
nos incentivar à perseverança e nos alertar para estarmos sempre preparados para este último 
grande evento mundial. Os vários sinais estão sendo percebidos para que saibamos que a nossa 
redenção final está próxima. Ele está avisando que já vem sem demora e que, assim como foi 
para o céu, voltará. Essa Palavra é verdadeira.

Ninguém pode decifrar em que dia Ele virá. Isto pertence exclusivamente à soberania de Deus. 
Todos que tentarem marcar uma data fracassarão, exatamente porque Ele deseja que vivamos 
cada dia como se Jesus fosse voltar agora mesmo. A conclusão é que se nós não sabemos o dia 
nem a hora, seremos tidos por loucos se vivermos despreparados e sem temor de Deus. Acerte 
sua vida com Jesus. Viva hoje como se ele fosse voltar amanhã. O dia final se aproxima.

Mas infelizmente, como em Mateus 24.37-39, os homens hoje estão tão desatentos como 
estavam na época do dilúvio. Quando o dilúvio chegou pegou a todos de surpresa. Quando os 
homens estiverem tão envolvidos em coisas boas em si ao ponto de se esquecerem de Deus, 
estarão então maduras para o juízo.

Na volta de Cristo, haverá apenas dois grupos: os que vão desfrutar das bem-aventuranças 
eternas e os que vão ficar para o juízo. A palavra de ordem de Jesus é: Vigiai! Esse dia será como a 
chegada de um ladrão: Jesus vem de surpresa, sem aviso prévio, sem telegrama. É preciso vigiar. 
É preciso estar preparado. Não sabemos nem o dia nem a hora. Precisamos viver apercebidos.

Saber sobre a volta de Cristo impõe importantes perguntas que temos que responder: 
1. Como você está vivendo: em santidade ou despreocupado, porque pensa que Ele vai 
demorar?
2. Você está preparado para a 2ª vinda do Senhor Jesus? 
3. Você deseja a 2ª vinda do Senhor Jesus? 
4. Você está vivendo como mordomo fiel do Senhor Jesus? 

CONCLUSÃO


