A VOLTA DE CRISTO É NOSSA VITÓRIA SOBRE A MORTE
TEXTO: I TESS: 4:13-18 – "13 Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos
que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança.
14 Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus
dorme, Deus os tornará a trazer com ele. 15 Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do
Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que
dormem. 16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e
com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 Depois
nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 18 Portanto,
consolai-vos uns aos outros com estas palavras.”
Existem mais de 300 citações bíblicas, falando sobre a volta de Jesus; citaremos apenas
algumas a seguir...
Muitas são as promessas registradas na Bíblia, mas com toda segurança, a mais lembrada
e esperada nos últimos dois mil anos, pelos cristãos do mundo inteiro; foi esta proferida
pelo próprio senhor Jesus.
"Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu
Pai há muitas moradas; se não fosse assim eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que,
onde eu estiver estejais vós também.” (João 14:1-3) Jesus Cristo, depois de sua morte e
ressurreição, no primeiro século de nossa era; subiu aos céus prometendo que voltaria
para destruir a maldade e instaurar seu reino.
Onde haverá paz e felicidade eterna. Mas, eis a grande pergunta! É possível conhecer a
data deste evento?
Quando ele acontecerá! O próprio Senhor Jesus responde:
"Porém daquele Dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas
unicamente meu Pai... Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da
noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.”
“Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em
que não penseis.” (Mateus 24:36,43,44).
É por esta razão que não devemos nos deter em especulações, quanto às datas; que Deus
não revelou. Jesus nos advertiu que deveríamos vigiar, mas sem fixarmos um dia.
Não podemos assegurar que Jesus regressará dentro de um, dois ou cinco anos. Nem
tampouco, devemos atrasar sua vinda, dizendo que talvez não se produza nem em dez, ou
em vinte anos.
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Contudo é claro que nenhum ser humano, sabe o momento exato da vinda de cristo. Mas,
uma coisa é claro; Deus o sabe e não permitiria que este acontecimento chegasse sem
sinais, para aqueles que o estejam esperando.
“Porque vós mesmos sabeis muito bem que o Dia do Senhor virá como o ladrão de noite.
Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina
destruição, como as dores de parto àquela que está grávida; de modo nenhum escaparão.
Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele Dia vos surpreenda como
ladrão.” (1 Tessalonicenses 5:2-4).
Por que razão este grupo não permanece em trevas? O que lhes permite conhecer o que
o muitos ignoram?
Veja o que diz o Apóstolo Pedro!
“E temos mui firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a
uma luz que alumia em lugar escuro.” (2 Pedro 1:19). Segundo o ensinado pelo Senhor
Jesus, aqueles que crêem e esperam a volta de Cristo, deveriam estar atentos as palavras
dos profetas. Ou seja! As profecias bíblicas sobre o assunto.
Pois elas nos permitiriam conhecer, o tempo, e quão perto se encontra, o dia de seu
segundo advento. Nas Escrituras sagradas, Israel é o ponto de referência, de
discernimento da cronologia profética, do tempo deste atual sistema; terreno, político e
religioso
A nação de Israel sempre foi o principal indicador temporal, do calendário profético de
Deus.
O cenário escatológico inteiro descrito na Palavra de Deus está contextualizado e
relacionado com a nação e o povo de Israel.
A profecia em Dn: 9:24-27 sobre as nações, no Fim dos Tempos é a mais significativa, pois
implica no povo de Israel habitando em sua própria terra. A existência de um Templo
judaico, funcionando em Jerusalém; e os Judeus fazendo uma aliança com o Anticristo.
Diversas profecias bíblicas, relacionadas à nação e ao povo de Israel; estão intimamente
ligadas entre si. Vejamos os cinco eventos proféticos do tempo do fim, mais significativos
que aconteceriam nos últimos dias deste atual sistema.
1- O renascimento da nação de Israel: O reestabelecimento de seu Estado. (Isaías 66:8).
2- A retomada da cidade de Jerusalém durante a Guerra dos Seis Dias. Em 1967
(Zacarias 8:4-8)
3- A cidade de Jerusalém se tornaria o centro de controvérsia mundial nos últimos dias.
(Zc. 12:1-3;
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4- O reestabelecimento da União Européia no mesmo território do antigo Império Romano
(Dn. 2:41-42;
5- O surgimento de um líder mundial com uma posição única e estratégica de firmar uma
aliança de paz entre Israel e as nações do Oriente Médio. (Dn: 9:27)
O próprio Senhor Jesus nos deixou uma palavra reveladora quanto a este tempo, vejamos:
“Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e
brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente quando virdes todas essas
coisas, sabei que ele está próximo às portas.” (Mateus 24:32-33).
Que coisas? Aproximadamente dois mil anos atrás, os discípulos preocupados com este
mesmo assunto; consultaram a seu mestre.
Que lhes revelou fatos importantes com relação a este evento tão esperado. Esta
conversa entre seus seguidores mais íntimos, está registrada na Bíblia, para nosso
conhecimento e advertência.
Mateus 24:3-8 - "E, estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se, a ele os
seus discípulos, em particular, dizendo:
Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
E Jesus, respondendo, disse-lhes:
Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu
sou o Cristo; e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras; olhai não
vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e
pestes, e terremotos em vários lugares. Mas, todas essas coisas são o princípio das
dores.”
Lucas 21:34-36 – “34 E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem
de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso
aquele dia.
35 Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. 36
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que segais havidos por dignos de evitar todas
estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem...”
1 Tessalonicenses 5:23 –“ Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo
o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo.”
Tito 2:11-14 – “Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela
nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata,
justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança: A gloriosa
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manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a
fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente
seu, dedicado à prática de boas obras.”
Hebreus 9:28 – “Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pedados de
muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação.“
Apocalipse 22:12 – “E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada
um segundo a sua obra.”
São inúmeras as referências bíblicas sobre a volta de Jesus.
Que Deus nos guarde e nos desperte, para este evento tão anunciado na palavra de Deus,
infelizmente ignorados por muitos.
Até mesmo por uma grande parcela daqueles que se dizem cristãos.
Pr Ademir Soares Lima
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