
11. Os Últimos Dias(2T 2016—Mateus) 
 
Material Bíblico: Êxodo 19:5, 6; Mateus 23; João 12:20–26; Mateus 24; João 14:1–4; 1 
Tessalonicenses 4:16. 
 
Citações 

• Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado. 
Albert Einstein 

• Nós falamos sobre a Segunda Vinda; metade do mundo nunca ouviu sobre a primeira. 
Oswald J. Smith 

• Deus em seu próprio ser é o futuro do mundo. WolfhartPannenberg 

• A esperança cristã não é uma questão para agradar nossas mentes, mas para mudar 
nossos amores e para influenciar a sociedade. Stephen Travis 

• Deus nos leva para frente, não para trás. A vida cristã significa ansiar pela vinda de 
Cristo, como um corredor se esforçando para chegar na linha de chegada. Stephen 

Travis 
• A fé em Jesus Cristo, sem a expectativa de Sua Parousia (Segunda Vinda) é um 

bilhete que nunca é resgatado, uma promessa que não é seriamente significativa. A fé 
cristã, sem a expectativa da Parousia é como uma escada que termina no oco. Emil 

Brunner 
• Assim como a fé na ressurreição é a base da esperança, a Segunda Vinda de Cristo 

define o horizonte da esperança. Sem a expectativa da Segunda Vinda de Cristo, não 
há esperança cristã. JuergenMoltmann 

• O futuro pertence àqueles que pertencem a Deus. Isso é esperança. W.T. Purkiser 
 
Perguntas 
 O que é importante entender sobre os últimos dias? Qual é o aspecto essencial da 
visão de Jesus sobre o que está por vir? Como podemos compartilhar essa mensagem sem 
parecermos fanáticos quanto ao juízo final? Por que o retorno de Jesus não é o centro de 
nossa perspectiva sobre o futuro? Como isso se encaixa no grande conflito? 
 
Resumo Bíblico 
 A intenção de Deus era que o seu povo fosse uma nação santa (Êxodo 19:5, 6). Em 
Mateus 23, Jesus dispõe mais alertas sobre os líderes religiosos hipócritas e o desastre que 
chegaria à Jerusalém. Isso continua na combinação de respostas de Jesus às perguntas dos 
discípulos sobre o fim, que na mente deles seria o mesmo que a destruição de Jerusalém. É 
importante separarmos os dois lados da moeda em Mateus 24 e entendermosqual parte se 
refere a cada um deles. Jesus prevê Sua morte que está por vir em João 12:20-26, mas 
promete o seu retorno (João 14:1-4), também citado em 1 Tessalonicenses 4:16. 
 
Comentário  
 Mateus 24 nos direciona ao grandioso e glorioso dia de conclusão de todas as coisas 
na segunda vinda de Jesus. Essa realmente é a bendita esperança. Mas mesmo aqui devemos 
nos certificar de não usar isso para despertar medo... 
 Aos seus discípulos, que nos representam, o que poderia Jesus dizer que ajudaria-os 
nos tempos difíceis que estavam por vir? Duas coisas – que Ele estaria com eles, e que Ele 
viria novamente para levá-los ao lar celestial. Sem o Seu retorno, Sua missão está incompleta. 
Essa bendita esperança é foco futuro do novo testamento, ocupando mais espaço que 
qualquer outra crença. 



 Ao longo das Escrituras a ênfase é dada na esperança, na qual enquanto se atenta ao 
futuro, é o que acontece no presente. Sem a esperança nós vivemos apenas pela metade, e 
Deus, o Senhor da esperança, nos promete um plano e um futuro a cada um de nós. Sem essa 
esperança futura, o presente diminui seu significado, mas com as promessas de Deus que nos 
asseguram de que essa vida não é o fim, temos esperança para a vida eterna com nosso 
Senhor amado. Deus nos guia adiante, nos desafiando e incentivando, ao seu incrível futuro... 
 Por que então a segunda vinda de Jesus tem sido esquecida e ignorada tantas vezes? 
Como essa crença parece ter acabado na igreja e perdido importância como a “bendita 
esperança” do indivíduo cristão? A história mostra as obras feitas pela mente dos homens e 
suas reações em situações diversas. A história da igreja cristã é muito parecida, e é na mente 
humana com suas atitudes, filosofias e expectativas que a razão para a diminuição no advento 
da esperança é achada. 
 Ainda assim, a Bíblia é repleta dessa promessa. É a esperança que ansiamos, 
confiando que Ele é fiel como prometeu. Esse não é um evento pequeno! Você não pode 
deixar de vê-lo. Jesus não aparece discreto ou secretamente para apenas alguns notarem. Será 
um evento chocante que ninguém irá perder! O retorno de Jesus será como um relâmpago 
brilhante do leste ao oeste. Todos os olhos o verão, e se alguém te disser que Ele virá 
secretamente – Jesus diz para não acreditar nisso! Na verdade você ficará absolutamente cego 
pela luz do Seu retorno, que fará tanto barulho que acordará os mortos, literalmente. 
 Tampouco Jesus virá de uma maneira transcendental vaga – é intensamente pessoal e 
muito real: assim como os discípulos de Jesus foram ensinados, “Este mesmo Jesus... voltará 
da mesma forma como O viram subir”. Jesus ascendeu aos céus como uma pessoa física e 
real, e quando retornar Ele será o mesmo. Acima de tudo Jesus é a pessoa que deveríamos 
reconhecer como nosso melhor e mais próximo amigo. 
 Enquanto tivermos a mensagem do fim dos tempos, se não estivermos representando à 
Deus de uma maneira cativante que medo, quem ansiará pelo Seu retorno para viver a eternidade 
com Ele? No coração da esperança cristã está aquilo que chamamos Bendito, por isso a Bendita 
Esperança. 
 
Comentários de Ellen White 
 Estamos aguardando à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não 
devemos acreditar somente que o final de todas as coisas não está próxima. Devemos estar 
cheios do espírito do advento de tal forma que quando o Senhor vier Ele nos encontrará 
esperando-O, estejamos nós trabalhando nos campos, construindo uma casa, ou pregando a 
Palavra; prontos para falar, “Este é o nosso Deus; nós confiamos nele, e ele nos salvou”. 
(Isaías 25:9). {10MR 388 traduzido} 
 O poder vital precisa acompanhar a mensagem do segundo aparecimento de Cristo... 
A mensagem para este tempo é positiva, simples, e da mais profunda importância. 
Precisamos agir como homens e mulheres que nela crêem. Esperar, vigiar, trabalhar, orar, 
advertir o mundo – este é o nosso trabalho. {Ev 176, 177} 
 O Senhor logo virá. Falem nisso, orem por isso, creiam assim. Que isso se torne uma 
parte de sua vida. {T7 226} 
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