
9. Eventos Finais (3º. Trim. 2012—I e II Tessalonicenses) 
  
Material bíblico: I Tess. 5:1–11, Gen. 3:15–24, Isa. 13:6–9, Lucas 21:34–36, Rom. 1:18. 
  
Citações 

• Aquele que ama a segunda vinda do Senhor não será alguém que afirme que ela está 
distante, nem será aquele que diga que ela está perto. Será aquele que, quer ela esteja 
perto quer esteja distante, espera por ela com fé sincera, firme esperança e amor 
fervoroso. Agostinho 

• Nunca começo a trabalhar de manhã sem pensar que talvez Ele interrompa minha 
atividade para começar a Sua. Não procuro a morte, eu procuro a Ele. G. Campbell 

Morgan 
• A esperança crista não é um assunto para nos instigar a mente, mas para transformar 

nossa mente e influenciar a sociedade. Stephen Travis 
• Meu futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Adonirão Judson 
• A esperança é um dos grande temas da Bíblia e tem por base a intervenção e as promessas 

do Deus que age... O grande e incabado aspecto da volta de Cristo domina a esperança do 
Novo Testamento. Michael Green 

• A importância no pensamento de Deus da Segunda Vinda de Cristo se percebe pelo fato 
de que esse evento é mencionado mais vezes no Novo Testamento do que o número 
existente de capítulos. Alguns se deram o trabalho de contar e disseram que essa menção 
ocorre 318 vezes nos 260 capítulos do Novo Testamento. E um estudioso que dedicou a 
vida ao estudo desta doutrina disse que ela ocupa um de cada vente e cinco versos desde 
Mateus até o Apocalipse. R.A. Torrey 

  
Perguntas 
            Como correlacionamos aspectos como “ira e juízo” com “amor e salvação”? Como 
reagimos aos “tempos e datas” das profecias? De que forma mostramos que somos 
verdadeiramente filhos da luz e do dia? Como anunciamos as boas novas da segunda vinda de 
Jesus sem dar a aparência de que isso é uma má notícia? O que a segunda vinda significa na 
minha vida? 
  
Resumo bíblico 
            Análise de I Tess. 5:1-11. v. 1. Não preciso lhes dizer mais nada sobre tempos e datas, 
preciso? Já ouvimos o suficiente sobre essas coisas em nossa comunidade da fé... Nossa igreja 
é uma igreja profética, no conteúdo e na prática. Nós conhecemos os sinais dos tempos, sabemos 
acerca dos eventos futuros que estão a caminho do Planeta Terra. Seja lá o que for que isso 
signifique. Contudo, será que basta apenas conhecer, de modo suficiente, os tempos e as datas? 
            v. 2. O dia do Senhor. A vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. A esperança que é 
segura e certa, a promessa do próprio Jesus, a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um 
dia que significa tanto para nós que nos chamamos por esse nome: adventistas. Eu poderia falar 
o dia todo sobre o que essa crença significa para mim. De fato, ela está no cerne da minha 
conversão. Ela significa tanto para mim que eu dediquei três anos da minha vida e 517 páginas 
da minha dissertação de doutorado para estudá-la. Mas isso é outra história... 



            v. 3. “Paz e segurança. Quantas pessoas se preocupam com o futuro? E quando a 
mensagem de paz e segurança chega até elas, quão felizes elas se sentem! Muitas anelam por 
uma era de paz e segurança globais. Mas é aí que o fim virá! Graças a Deus os 
momentos finais serão rápidos…. 
            v. 4. Mas não seremos pegos cochilando, seremos? Não, pois somos fiéis 
adventistas, prontos para o retorno do Senhor, certo? Somos os servos fiéis, as virgens sábias que 
estão preparadas para receber o Noivo quando Ele chegar, não é verdade? Eu fico 
pensando. Eu fico imaginando. Seremos pegos desprevenidos, seremos pegos de surpresa? Será 
que alguns de nós ainda estamos nas trevas? Pois não deveríamos estar! Porque somos: 
            v. 5. Filhos da luz, filhos do dia. Não temos parte nas trevas do diabo, a “grossa 
escuridão” que “cobre o povo” porque não conhecem a Deus e deram crédito às mentiras do 
diabo sobreo caráter de Deus. Minha pergunta continua: Estamos vivendo de acordo com 
a luz que temos? Somos mesmo os filhos do dia? Ou somos bichos noturnos? 
            v. 6. Se somos, ainda dormimosum sono pesado. Um sono espiritual. Talvez você até 
ouça o ronco dos santos dormindo! Você já passou pela experiência de simplesmente não 
conseguir ficar acordado? Sua cabeça fica caindo sobre o pescoço. É assim que estamos hoje? A 
vida ficou fácil e confortável, e nós começamos a cochilar. Por isso, Deus nos fala agora aos 
gritos: Acorde. Fique alerta. Tenha domíio próprio. 
            v. 7. Pois aqueles que estão adormecidos mostram que pertencem à noite. E a noite os 
ajuda a ficar bêbados: embriagados com as mentiras do diabo a respeito de Deus e falando todo 
tipo de asneira em seu sono. Mas isso não devia acontecer conosco, amigos. 
            v. 8. Pertencemos ao dia. Fé e amor, bem como a esperança da salvação. É isso que nos 
mantém vivos! Precisamos acordar para ver para onde vamos. 
            v. 9, 10. O que estamos buscando? Nãoa destruição com a qual os ímpios se 
deparam como resultado de sua maldade, o salário que 
o pecado paga é a morte (não pago por Deus, esteja certo, pois o pecado tem suas 
consequências automáticas). Não! Jesus veio para nos mostrar o Pai, para demonstrar quem 
é Deus, para morrer na cruz, a fim de que, por nossa aceitação de Seu sacrifício, possamos 
viver também com Ele. Juntos para sempre com Deus. Que promessa! 
            v. 11. É isto que nos encoraja. Esta é a mensagem que partilhamos,a fim de 
despertar, acordar as demais pessoas para que percebam sua situação antes que Jesus volte para 
buscar aqueles que o amam e os levar para seu lar eterno. 
            Gen. 3:15–24 recontaos resultados da Queda. Aí está o Paraíso Perdido, mas nós 
aguardamos a restauração do paraíso. Isa. 13:6–9 descreveo “grande e terrível diado Senhor.” 
Como isso se encaixa no quadro de um Jesus amorável?  Jesus enfatiza o tempo inesperado de 
Sua volta, em Lucas 21:34–36, e isso sugere que precisamos prestar mais atenção nisso e nos 
preparar para isso. Finalmente, o que exatamente é a ira que há de se revelar a partir do céu 
(Rom. 1:18)? 
  
Comentário    
            Verdadeira e fundamentalmente, “;o Senhor Jesus Cristo... é a nossa esperança.” “;Nele 
pusemos nossa esperança.” “;Pusemos nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os 
homens” (1 Timóteo 1:1; 2 Coríntios 1:10; 1 Timóteo 4:10). Quão maravilhosa e central 
é essa esperança. Romanos 8:24 diz mesmo que “;Somos salvos 
pela esperança”! Quão definida e garantida é essa esperança! Aqui percebemos o significado 



da esperança que põe o seu centro no próprio Deus Todo-Poderoso… Se você não tem 
essa esperança, como você pode encarar o futuro, como você pode viver no presente? 
            Apenas a esperança que vem de Deus pode nos conceder aquilo de que mais 
necessitamos: a confiante segurança no presente e a certeza de um futuro maravilhoso na presença 
de Deus. Pois “;temos esta esperança como uma âncora para a alma, firme e segura” (Hebreus 
6:19). Qual é o resultado disso? “Portanto, uma vez que temos essa esperança, tornamo-nos 
ousados.” “;Nós nos regozijamos na esperança da glória de Deus.” 
“Cristo em ti, a esperança da glória” (2 Coríntios 3:12; Romanos 5:2; Colossenses 1:27). 
            Consequentemente aqueles que esperam estão sempre olhando para 
cima: buscando a realização de sua esperança, aguardando a vinda de 
seu Senhor, sempre prontos para dizer, com tremenda felicidade: “;este é o nosso Deus, a quem 
aguardávamos, e Ele há de nos salvar” (Isaías 25:9). 
            O fato é que a esperança cristã deve provocar 
uma resposta. Uma resposta de prontidão. Como Jesus disse a Seus amigos, enquantos estes 
esperavam: “;o que eu vos digo, também digo aos demais: ‘;vigiai!’” (Marcos 13:37). Isso significa 
não ficar satisfeito com o presente. Isso significa avidamente aguardar um mundo melhor. Acima de 
tudo, isso significa aguardar o regresso de nosso melhor Amigo e o cumprimento de Sua promessa: 
“;a esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes da fundação 
do tempo.” (Tito 1:2). 
            Assim, enquanto podemos ter a mensagem do tempo do fim, se não apresentarmos 
a Deus de uma maneira atrativa, que mais aproxime do que afaste as pessoas, amedrontando-
as, então quem vai querer aguardar o Seu retorno e passar 
a eternidade com Ele? No coração da esperança cristã está Aquele a quem 
chamamos de Bendito, pois Ele é a Bendita Esperança. 
            
Comentários de Ellen White 

A doutrina do segundo advento é, verdadeiramente, a nota tônica das Sagradas Escrituras. 
Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da 
fé têm esperado a vinda do Prometido, para quebrar o poder do destruidor e de novo levá-los ao 
Paraíso perdido. Santos homens de outrora aguardavam o advento do Messias em glória, para a 
consumação de sua esperança. {Grande conflito, p. 299} 
            Oh, como desejo que Jesus volte. Anseio por aquele lar no reino da glória onde não 
haverá mais doenças, nemtristeza, nem dor, nem morte. Compete a nós, 
porém, sermos fiéis dia após dia enquanto vivemos esta vida. Tenho estado enferma. Ainda estou 
fraca, mas nem um pouco desanimada.—Carta 64a, 1889, p. 3. (Para Mary Kelsey-White, de 
Battle Creek, Michigan, março de 1889.)  {Manuscript releases, v. 10, p. 383} 
            As pessoas falarão e escreverão, mais do que o fazem agora, sobre as verdades 
conectadas com a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu. Toda porta que leva a pontos de 
diferença e debate entre os irmãos há de se fechar. Se pudéssemos tirar o velho homem 
de cada coração, então haveria maior segurança na discussão, mas agora as pessoas precisam 
de algo com um caráter diferente. Há absolutamente pouquíssimo amor 
de Cristo no coração daqueles que alegam crer na verdade. Quando todas as 
suas esperanças estiverem centralizadas em Jesus Cristo, quando o Seu Espírito possuir 
toda a alma, então haverá unidade, embora cada ideia possa não ser exatamente a mesma em 
todos os aspectos.  {Conselhos a escritores e editores, p. 81-82} 



            Como a pedra rejeitada, Cristo, em Sua missão terrestre suportara desdém e maus-tratos. 
Foi “;desprezado, e o mais indigno dentre os homens; homem de dores, e experimentado nos 
trabalhos: ... era desprezado, e não fizemos dEle caso algum”;. Isa. 53:3. Mas aproximava-se o 
tempo em que Ele seria glorificado. Pela ressurreição dentre os mortos, seria “;declarado Filho 
de Deus em poder”;. Rom. 1:4. Em Sua segunda vinda, seria revelado como Senhor do Céu e da 
Terra. Os que se achavam então prestes a crucificá-Lo, reconheceriam Sua grandeza. Perante o 
Universo, a pedra rejeitada Se tornaria a principal pedra de esquina.  {Desejado de todas as 
nações, p. 600}    
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