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13. A segunda vinda de Jesus (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus) 
 
Material bíblico: Jo. 14:1–3; Mt. 16:27; 1 Ts. 4:13–18; Mt. 24:3–14; 24:42, 44. 
 
Citações 

• Falamos da Segunda Vinda, mas metade do mundo nunca ouviu falar da 
primeira. Oswald J. Smith 

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

• O grande aspecto inacabado do retorno de Cristo domina a esperança do Novo 
Testamento. Michael Green 

• 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 
significava. 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. Juergen Moltmann 

• O futuro pertence àqueles que pertencem a Deus. Isso é esperança. W.T. 

Purkiser 
 

Perguntas 
 Por que a esperança no retorno de Cristo é tão importante? Há perigos em ver 
Cristo “lá fora” em vez de “aqui dentro”? Como é que a segunda vinda de Jesus fatora 
o grande conflito? Por que é a “bendita esperança”? Como podemos tornar isso mais 
relevante sem torná-lo “de outro mundo”? O que então “encontrar com Jesus” 
significa para você? 
 
Resumo bíblico 
 Jesus promete a Seus discípulos que Ele virá de novo (João 14:1-3). Ele diz 
que virá novamente na glória de Seu Pai, e recompensará todos de acordo com o que 
fizeram (Mateus 16:27). 1Tessalonicences 4:13-18 (FBV) é uma passagem 
maravilhosa que descreve como Jesus virá novamente: “Não queremos que vocês 
sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros 
que não têm esperança.  Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que 
Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram.  
Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que 
ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem.  Pois, 
dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio 
Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.  Depois disso, 
os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o 
encontro com o Senhor nos ares.  E assim estaremos com o Senhor para sempre.  
Consolem-se uns aos outros com estas palavras.”  Em Mateus 24 Jesus combina a 
futura destruição do templo com Seu retorno em resposta à pergunta de Seus 
discípulos.  
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Comentários 
 Para sua banda de irmãos, seus discípulos, representando-nos, o que Jesus 
poderia dizer que os ajudaria passar pelos tempos terríveis pela frente? Duas coisas: 
que Ele estaria com eles e que Ele viria novamente e os levaria para casa com Ele. 
Sem Seu retorno, a missão está incompleta. Esta bendita esperança é o foco futuro do 
Novo Testamento, ocupando mais espaço do que qualquer outra crença.  
 Em toda a Escritura, a ênfase é na esperança, que, embora preocupando-se 
com o futuro, é o que acontece no presente. Sem esperança estamos apenas meio 
vivos, e Deus, o Deus da esperança, nos promete um plano e um futuro para cada um 
de nós. Sem esse futuro de esperança que o presente escurece no significado, mas com 
as promessas de Deus nos tranquilizando de que esta vida não é o fim, temos 
esperança da vida eterna com nosso amado Senhor. Deus nos leva para a frente, nos 
desafiando e nos encorajando para Seu futuro incrível ... 
 Por que então a segunda vinda de Jesus tem sido esquecida ou ignorada tantas 
vezes? Como essa crença parece morrer na Igreja e perder a sua posição como 
“bendita esperança” do cristão individual? A história mostra o funcionamento da 
mente dos homens, e sua reação a situações variadas. A história da igreja cristã é a 
mesma coisa e isso está na mente humana com suas atitudes, filosofias e expectativas 
de que a razão para o declínio da esperança adventista é encontrada. 
 No entanto, a Bíblia está cheia desta promessa. É a esperança que nós 
ansiamos, confiantes de que a promessa é fiel. Este não é um evento discreto! Você 
não pode perder esse. Jesus não vem silenciosamente ou secretamente, de modo que 
apenas alguns percebam. É um evento de abalar a terra que ninguém vai perder! A 
volta de Jesus será como o relâmpago brilhando do leste para o oeste, todo o olho o 
verá e se alguém lhe diz que Ele virá secretamente, Jesus mesmo diz: não acredite! 
 Na verdade, você será absolutamente cego pela luz de Seu retorno. Quanto ao 
efeito em seus ouvidos: “O próprio Senhor descerá do céu com um barulho, com voz 
de arcanjo e com a trombeta de Deus.” Alto o suficiente para acordar os mortos, 
literalmente. 
 Não vai ser uma experiência transcendental vaga de algum poder: não deixe 
que ninguém “reinterprete” a Segunda Vinda para você. É intensamente pessoal e 
muito real: como os discípulos de Jesus disseram: “Esse Jesus ... virá do mesmo modo 
como o vistes ir para o céu.” Jesus subiu como pessoa física e muito real e quando Ele 
voltar, vai ser a mesma coisa. Acima de tudo, Jesus é a pessoa que deveríamos 
conhecer como o nosso melhor e mais próximo amigo. 
 
Comentários 2 
 “Para os Adventistas do Sétimo Dia, a importância da doutrina do Segundo 
Advento não pode ser subestimada. Na verdade, ela é uma questão de vida ou morte ao 
nosso movimento. 
 “Os Adventistas do Sétimo Dia estão de modo irrevogável comprometidos com a 
crença e proclamação da iminente segunda vinda de Cristo. Por mais que rejeitemos esta 
verdade ou a deixemos de proclamar com sinceridade, estaríamos destruindo a nós 
mesmos. A negação, de forma aberta ou secreta, do breve retorno de nosso Senhor seria 
um convite à desintegração da nossa causa. 
 “O grande movimento do segundo advento foi fundamento na resoluta e firme 
certeza defendida pelos nossos pioneiros de que o retorno tão esperado de Cristo estava 
próximo. Sem esta convicção não teria existido nenhum adventistas do sétimo dia ou 
qualquer movimento adventista do sétimo dia. 
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 “Em outras palavras, nós éramos adventistas antes de termos uma organização. 
Éramos adventistas antes de possuirmos qualquer propriedade. Éramos adventistas antes 
de adotarmos o sistema de dízimo. Éramos adventistas antes de estarmos ligados a 
reforma de alimentos, do vestuário ou qualquer outra reforma.  
 “A crença na iminente segunda vinda de Cristo é a razão e a base de nossa 
existência... Se não acreditássemos que segunda vinda de Cristo está próxima, não 
pertenceríamos ao movimento do Advento. Além disso, se não agarrarmos essa 
crença, não temos nenhum ocupação aqui hoje.” Arthur S Maxwell, “The Imminence 
of Christ’s Second Coming” - Our Firm Foundation (a record of a Bible Conference); 
Washington: Review and Herald, 1953, 186-7. 
 
Comentários de Ellen White 
  Não acreditamos apenas que o fim de todas as coisas está próximo. Nós 
estamos à espera da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, 
somos preenchidos do espírito do advento de Cristo, para que, quando o Senhor vier, 
Ele possa nos encontrar prontos. Quer estejamos a trabalhar no campo, na construção 
de uma casa ou na pregação da Palavra, estejamos prontos para dizer: “Eis que este é 
o nosso Deus; a quem aguardávamos e Ele nos salvará” (Isaías 25:9). {11 
Manuscripts Releases, 270} 
 Uma das verdades mais solenes, e não obstante mais gloriosas, reveladas na 
Escritura Sagrada, é a da segunda vinda de Cristo, para completar a grande obra da 
redenção. Ao povo de Deus, por tanto tempo a peregrinar em sua jornada na “região e 
sombra da morte”, é dada uma esperança preciosa e inspiradora de alegria, na 
promessa do aparecimento dAquele que é “a ressurreição e a vida”, a fim de levar de 
novo ao lar Seus filhos exilados. A doutrina do segundo advento é, verdadeiramente, a 
nota tônica das Sagradas Escrituras. {O Grande Conflito, 299} 
 O poder vital precisa acompanhar a mensagem da vinda de Cristo nas nuvens 
do Céu.  Não devemos descansar sem que vejamos muitas almas convertidas para a 
bendita esperança da volta do Senhor. A mensagem que realiza um trabalho genuíno, 
ao desviar almas dos ídolos para servirem ao Deus vivo. O trabalho a ser feito hoje é 
justamente tão real quanto o foi aquele, e a verdade, exatamente a mesma; apenas 
devemos proclamar a mensagem com tanto maior diligência quanto está mais próxima 
a vinda do Senhor. A mensagem para este tempo é positiva, simples, e da mais 
profunda importância. Precisamos agir como homens e mulheres que nela creem. 
Esperar, vigiar, trabalhar, orar, advertir o mundo — este é o nosso trabalho. 
{Evangelismo, 219 – 10 Manuscript Releases, 383} 
 O Senhor logo virá. Falem nisso, orem por isso, creiam assim. Que isso se 
torne uma parte de sua vida. {Testemunhos Para a Igreja, 237} 
       1Ts.     
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