
12. O dia do Senhor (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 Pedro) 

 

Material bíblico: 2 Pedro 3:1, 2; João 21:15–17; 2 Pedro 3:3–13; Salmos 90:4; Mateus 

24:43–51; 2 Pedro 3:14–18. 

 

Citações 

• Dia do Senhor, como todos os nossos dias devem ser! Henry Wadsworth 

Longfellow 

• Parece-me impossível reter de qualquer forma reconhecível a nossa crença na 

Divindade de Cristo e na verdade da revelação cristã, abandonando, ou mesmo 

persistentemente, o retorno prometido e ameaçado ... Se isto não é uma parte 

integral Parte da fé uma vez dada aos santos, eu não sei o que é. C.S. Lewis 

• A doutrina da Segunda Vinda nos ensina que não sabemos e não podemos saber 

quando o drama mundial terminará. A cortina pode ser interrompida a qualquer 

momento: por exemplo, antes de terminar de ler este parágrafo. C. S. Lewis 

• Os primeiros crentes não estavam procurando por algo para acontecer, eles 

estavam procurando alguém para vir. Olhando para o trem para chegar é uma 

coisa, mas à procura de alguém que amamos para entrar nesse trem é outra 

questão ... Com relação ao retorno do nosso Senhor, enfatizamos a preparação 

sem expectativa. É claro que, em geral, nada é dito de seu retorno. Trazendo o 

Reino é pregado, mas não trazendo de volta o Rei ... Eu não estou procurando 

sinais. Nós tivemos muitos deles. Estou ouvindo um som. Toda vez que você vê 

um escarnecedor que diz que não há sinais de Sua vinda, você já viu outro sinal. 

Estou ouvindo um grito. Vance Havner  

• E se este presente fosse a última noite do mundo? John Donne 

 

Perguntas 

 Como reagimos à mensagem do "Dia do Senhor"? Precisamos de mensagens 

assustadoras de desgraça vindoura para nos persuadir a fazer o bem? Será que Deus às 

vezes tem que "gritar" para nos chamar a atenção? O que aprendemos sobre Deus 

quando age dessa maneira? O que está no coração da mensagem do Dia do Senhor? 

 

Resumo bíblico 

  No último capítulo de sua última carta, Pedro focaliza o futuro prometido. Ele 

começa dizendo a seus leitores para se lembrar de pensar com clareza. Ele se refere à 

Escritura, e então leva a seus comentários sobre os últimos dias. Ele lida com aqueles 

que zombam da promessa da vinda de Jesus, dizendo que este mundo continuará sempre 

como está. Ele aponta que o tempo funciona de forma diferente para Deus. Então ele 

comenta: "O Senhor não está atrasando o cumprimento de sua promessa, como alguns 

definem atraso, mas ele está sendo muito paciente com você. Ele não quer que ninguém 

se perca, mas todos venham e se arrependam. Contudo o dia do Senhor virá, 

inesperadamente como um ladrão. "(3:9, 10). Isso não deve alarmar-nos, mas encorajar-

nos a estar expectante e ansioso. Sua mensagem final é "Aguenta!" João 21:15-17 

refere-se aos comentários de Jesus a Pedro para "alimentar minhas ovelhas", algo que 

Pedro comprometeu sua vida a fazer. Ps. 90:4 explica que mil anos são como um dia 

para Deus. Em Matt. 24: 43-51 Jesus nos diz para estar preparados e vigiar e não pensar 

que há um atraso na vinda. 

 

 

 

https://en.wikiquote.org/wiki/C._S._Lewis


Comentário 

 O Dia do Senhor vai acontecer. Dúvida no tempo pode levar à dúvida no evento. 

Mas não, diz Pedro, é absolutamente certo. O Senhor virá. E, como resultado, devemos 

estar ansiosos para esse novo céu e nova terra, o lar da justiça. 

 O desafio não é ver a esperança como adiada. O objetivo é manter a esperança 

muito viva, e não amarrá-la em nossas mentes a limites de tempo. Precisamos continuar 

ansiosos para a realização da esperança e permitir que a árvore da vida de Deus cure 

nossa doença cardíaca. 

 Nossa esperança está em Deus (1 Timóteo 1: 1; 2 Coríntios 1:10; 1 Timóteo 4:10). 

Como incrível e central esta esperança. Romanos 8:24 até diz que "fomos salvos pela 

esperança"! Quão definitiva e segura é esta esperança. Aqui vemos o significado dessa 

esperança que está centrada no próprio Deus Todo Poderoso ... Se você não tem essa 

esperança, como você pode enfrentar o futuro, como você pode viver no presente? 

 Somente a esperança que vem de Deus pode dar o que todos nós precisamos mais: 

segurança confiante no presente e garantia de um futuro maravilhoso na presença de Deus. 

"Esta esperança é nossa âncora espiritual - é certa e confiável ..." (Hebreus 6:19). Qual é o 

resultado? "Visto que temos uma esperança tão confiante, somos verdadeiramente 

ousados." "Cristo que vive em vós é a esperança gloriosa!" (2 Coríntios 3:12, Colossenses 

1:27). 

 Consequentemente, aqueles que esperam estão sempre olhando para cima: 

procurando a realização de sua esperança, buscando a vinda de seu Senhor, sempre 

dispostos a dizer com tremenda felicidade: “Este é o nosso Deus, esperamos por ele e ele 

nos salvará” (Isaías 25:9). 

 Pois a esperança cristã deve trazer uma resposta. Uma resposta de prontidão. Como 

Jesus disse aos seus amigos que esperavam: "Vigiai!" (Marcos 13:37). Isso significa não 

estar satisfeito com o presente. Isso significa ansiosamente à procura de um mundo 

melhor. Acima de tudo, isto significa procurar o retorno de nosso melhor Amigo, e o 

cumprimento de sua promessa: "a esperança da vida eterna que Deus (que não pode 

mentir) prometeu há séculos" (Tito 1: 2). 

 Pois, embora tenhamos a mensagem do tempo do fim, se não estivermos 

apresentando Deus de uma maneira maravilhosa que atraia ao invés de compelir através do 

medo, então quem desejaria ansiar por seu retorno e passar a eternidade com ele? No 

coração da esperança cristã está o que chamamos de Abençoado, pois esta é a Santíssima 

Esperança. 

 

Comentários de Ellen White 

 Deixe um cristão andar com o Senhor em toda a humildade da mente e ele é 

chamado estreito, intolerante, exclusivo. Se ele é zeloso, o mundo vai chamá-lo um 

fanático. Diga a verdade com pena e voz e saia em espírito e poder de Elias para 

proclamar o dia do Senhor, e ele é chamado pelo mundo excitável; Eles dizem que ele 

está denunciando tudo menos o que ele acredita. Que o cristão seja o que a graça pode 

fazer, eo mundo não pode compreendê-lo. É a vida invisível e interior que está tecida 

com a vida de Deus, representada como escondida com Cristo em Deus, que o mundo 

não pode discernir.  {1888 928 – traduzido do original} 

“O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito.” Sofonias 1:14. Diz 

Jesus: “Eis que presto venho.” Apocalipse 22:7. Devemos conservar sempre presentes 

essas palavras, e agir como crendo na verdade de que a vinda do Senhor está perto, e 

que somos peregrinos e forasteiros na Terra. {T5 250} 
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