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LIÇÃO 2

O MAIOR 
ACONTECIMENTO

DA HISTÓRIA

Há no mundo a profunda impressão de que 
estamos às vésperas de um acontecimento ex-
traordinário que sacudirá nosso planeta, trans-
formará nossa civilização e afetará a todos. 

LIÇÃO 4



O QUE ACONTECERÁ
QUANDO JESUS VOLTAR
1. FIM DO PECADO;
2. OS JUSTOS MORTOS RESSUSCITARÃO;
3. OS VIVOS SERÃO TRANSFORMADOS;
4. OS SALVOS SUBIRÃO AO CÉU; 
5. O ESTABELECIMENTO DO REINO ETERNO DE CRISTO.

Há no mundo a profunda impressão de 
que estamos às vésperas de um aconteci-
mento extraordinário que sacudirá nosso 
planeta, transformará nossa civilização e 
afetará a todos profundamente. A Bíblia 
nos informa sobre a gloriosa volta de Cristo 
à Terra. A segunda vinda é um dos ensinos 
mais destacados pelas Escrituras, sendo 
ela mencionada cerca de 2.500 vezes. No 
Novo Testamento há 318 referências a este 
grandioso evento.

O apóstolo Paulo escreveu: “Assim tam-
bém Cristo, ofereceu-Se uma vez para tirar 
os pecados de muitos, aparecerá pela se-
gunda vez, sem pecado, aos que O esperam 
para Salvação” (Hebreus 9:28). Antes de 
Jesus subir ao céu, Ele mesmo pronunciou 
a reconfortante palavra: “Voltarei”. Vejamos 
o que está escrito em João 14:3: “E quando 
Eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos 
receberei para Mim mesmo, para que onde 
Eu estou, estejais vós também”.

COMO JESUS VIRÁ?
Quando Jesus estava subindo para 

R� F«X�� QR� ȴP�GR� 6HX�PLQLVW«ULR� QD� 7HUUD��
dois anjos de Deus apareceram aos atôni-
tos discípulos e disseram: “Varões galileus, 
por que estais olhando para as alturas? Esse 

Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, as-
sim virá do modo como o vistes subir” (Atos 
1:11).

É fato comprovado que Jesus subiu ao 
céu. Seus discípulos o testemunharam. A 
Sua segunda vinda é tão certa como foi a 
Sua ascensão. A ascensão de Jesus foi lite-
ral, pessoal e visível, assim como será a Sua 
vinda. A Bíblia revela que: “Eis que vem com 
as nuvens, e todo olho O verá” (Apocalipse 
1:7). “Então aparecerá no céu o sinal do Fi-
lho do Homem; todos os povos da terra se 
lamentarão e verão o Filho do homem vindo 
sobre as nuvens do céu...” (Mateus 24:30).

A segunda vinda de Jesus será testemu-
nhada por todo o mundo: justos e ímpios. 
7RGDYLD�� DOJXQV� WHQWDU¥R� IDOVLȴF£�OD�� SRU�
isso, Ele mesmo nos advertiu:

“Então se alguém vos disser: ‘Eis aqui o 
Cristo!’ ou ‘Ei-lo ali!’ não acrediteis; porque 
surgirão falsos cristos e falsos profetas ope-
rando grandes sinais e prodígios para en-
ganar, se possível, os próprios eleitos. Vede 
que vo-lo tenho predito. Portanto, se vos 
disserem: ‘Eis que Ele está no deserto!’ não 
saiais; ‘Ei-lo no interior da casa!’ não acredi-
teis” (Mateus 24:23 a 26). 

Estas palavras nos advertem contra a 
ideia de que o Senhor voltará secretamen-
te, manifestando-Se em apenas alguns lu-
gares. Os que estudam as Sagradas Escri-
turas não serão iludidos com tais ensinos 
errôneos!

“Porque assim como o relâmpago sai do 
oriente e se mostra até no ocidente, assim 
há de ser a vinda do Filho do Homem” (Ma-
teus 24:27).

Não se pode ocultar a luz brilhante de 
um relâmpago. Ela ilumina todo céu à noite 
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e pode ser vista a grande distância. Assim 
será a Sua vinda.

SEU RETORNO SERÁ MAJESTOSO E 
DESLUMBRANTE

“Então aparecerá no céu o sinal do Filho 
do Homem... vindo sobre as nuvens do céu 
com poder e muita glória. E enviará Seus an-
jos com grande clamor de trombeta...” (Ma-
teus 24:30). “Quando vier o Filho do Homem 
na Sua majestade e todos os anjos com Ele” 
(Mateus 25:31).

A segunda vinda de Cristo será vislum-
brada em grande poder e glória. O Salva-
dor manifestará o resplendor da Divindade, 
a glória da Sua Pessoa. Em Sua companhia 
virão os anjos celestes, cujo número é de 
“milhões de milhões e milhares de milhares” 
(Apocalipse 5:11). Os anjos são também 
seres de grande esplendor. Consideremos 
as seguintes palavras: “nuvens”, “anjos”, 
“relâmpagos”, “trombeta”, “grande clamor”, 
“poder”, “glória”, “brilho”. Estas palavras 
juntas nos dão uma cena de incomparável 
grandiosidade e poder. Vai além de qual-
quer descrição ou comparação. Será o mais 
estupendo acontecimento da História.

POR QUE JESUS VIRÁ?
A Bíblia nos responde: “...E vos rece-

berei para Mim mesmo, para que onde Eu 
estou, estejais vós também” (João 14:3). É 
na segunda vinda de Cristo que o povo de 
Deus será recebido no Céu para estar com 
Jesus. 

O QUE ACONTECERÁ QUANDO JESUS 
VOLTAR?

I. Fim do pecado
Primeiramente, quando o Senhor se 

PDQLIHVWDU�� R�PXQGR� GR� SHFDGR� WHU£� ȴP��
Isto não quer dizer que a Terra, como pla-
neta, desaparecerá, mas a atual condição 
do mundo irá cessar. Os perdidos dirão: 
“...Caí sobre nós, e escondei-nos da face da-
quele que se assenta no trono, e da ira do 
Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira 
deles; e quem é que pode suster-se?” (Apoca-
lipse 6:16 e 17).

II. Os justos mortos ressuscitarão
“Porquanto o Senhor mesmo, dada a 

Sua palavra de ordem, ouvida a voz do ar-
canjo, e ressoada a trombeta de Deus, des-
cerá dos céus e os mortos em Cristo ressus-
citarão primeiro” (I Tessalonicenses 4:16). 
Na segunda vinda do Salvador, Jesus Cristo, 
RV� ȴOKRV� GH�'HXV� GH� WRGDV� DV� «SRFDV�� RV�
quais a morte levou, tornarão a viver. Serão 
ressuscitados pelo poder de Deus. Erguer-
-se-ão das tumbas com corpos perfeitos.
       III. Os vivos serão transformados

 “Eis aqui vos digo um mistério: nem 
todos dormiremos, mas transformados se-
remos todos, num momento, num abrir e fe-
char d’olhos, ao ressoar da última trombeta. 
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão 
incorruptíveis e nós seremos transforma-
dos” (I Coríntios 15:51 e 52). “Nós seremos 
transformados”! Os defeitos físicos desapa-
recerão. O profeta Isaías diz: “Então se abri-
rão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os 
ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como 
cervos e a língua dos mudos cantará...” (Isa-
ías 35:5 e 6).

IV. Os salvos subirão aos céus para o 
encontro com Jesus

Ȋ����GHSRLV�QµV��RV�YLYRV��RV�TXH�ȴFDUPRV��
seremos arrebatados juntamente com eles, 
entre nuvens, para o encontro do Senhor 
nos ares, e assim estaremos para sempre 
com o Senhor” (I Tessalonicenses 4:16 e 17).

V. O estabelecimento do reino eter-
no de Cristo

“Então dirá o rei: Vinde, benditos de 
meu Pai, entrai na posse do reino que vos 
está preparado desde a fundação do mun-
do” (Mateus 25:34).

 E assim se cumprirão as palavras do 
apóstolo João: “O reino do mundo se tornou 
de nosso Senhor e do Seu Cristo, e Ele rei-
nará pelos séculos dos séculos” (Apocalipse 
11:15).

Diante destas coisas, o que a Bíblia nos 
aconselha? “Visto que todas essas coisas 
hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais 
como os que vivem em santo procedimento 
e piedade, esperando e apressando a vinda 
do Dia de Deus” (2 Pedro 3:12).
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1. O Senhor Jesus Cristo prometeu voltar a este mundo.
(    ) Certo     (    ) Errado

2. A Segunda Vinda de Cristo é mencionada 318 vezes no Novo Testamento e
2.500 em todo o Livro sagrado.
(    ) Certo     (    ) Errado

���$VVLQDOH�D�DOWHUQDWLYD�FRUUHWD��Quando o Senhor Jesus voltar, somente algumas pessoas O verão.
(     ) Verdadeiro            (     ) Falso

���$VVLQDOH�D�DOWHUQDWLYD�FRUUHWD��- A Sua volta será literal, corpórea, gloriosa e com grande poder.  
(     ) Verdadeiro            (     ) Falso 

���$VVLQDOH� D� DOWHUQDWLYD� FRUUHWD�� ��1D� 6HJXQGD�9LQGD�GH�&ULVWR�� RV� ȴOKRV�GH�'HXV�GH� WRGRV�RV�
tempos erguer-se-ão dos túmulos com corpo perfeito.
(     ) Verdadeiro            (     ) Falso

���&RPSOHWH�D�IUDVH�DEDL[R�
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em Mim. Na casa de Meu Pai há 
muitas moradas. Se assim não fora, Eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando Eu for, 
e vos preparar lugar ___________ e vos receberei para Mim mesmo, para que onde Eu estou, estejais 
vós também.” João 14:1-3.
(     ) estarei  (     ) voltarei (     ) buscarei

Minha                    
DECISÃO

LIÇÃO 2

TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Creio na promessa do retorno de Cristo e desejo me preparar 
para encontrá-lO em paz. 
Enquanto eu O aguardo,  testemunharei a outros sobre esse 
maravilhoso acontecimento.

                        ________________________________________
                                               Assinatura


