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A volta do Senhor Jesus 

Querido leitor, não podemos ser displicentes agindo 
como se ignorássemos que Deus fez recomendação a esse 
respeito. Entretanto, não devemos nos desesperar como já 
ocorreu tantas vezes, quando grupos julgando ter conhecimento 
do dia da volta do Senhor, acabam vivendo de forma estranha e 
alguns até cometeram suicídio.  

 
Pastoralmente, a primeira vinda Jesus tinha dois grandes 

objetivos: primeiro, pagar com seu sofrimento o bilhete da nossa 
salvação; segundo, ensinar-nos a forma que devemos viver para 
merecermos nosso lugar já reservado no Reino de Deus.  

 
Que o Senhor Jesus voltará um dia para cumprir as 

Escrituras, não pode ser ignorado de forma nenhuma, pois o 
alerta é dado em várias partes da Bíblia, tanto no antigo como no 
Novo Testamento. Porém, ninguém sabe quando, nem mesmo 
os anjos do céu, como veremos a seguir. Na segunda vinda, Jesus 
irá consolidar o fim dos tempos.  

 
Por ter notado muitas descrenças e dúvidas sobre este 

assunto, gerando comentários e questionamentos até absurdos, 
resolvi incluir este capítulo neste livro. Existem ainda outras 
passagens, bem como explicação detalhada no CIC. Espero que as 
aqui transcritas sejam suficientes para o seu convencimento.  
Vejamos o que a Palavra de Deus nos fala sobre o assunto:  

 

“Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai 

com seus anjos: e então recompensará a cada um segundo suas 



obras. Em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão, não 

verão a morte, sem que tenham visto o Filho do homem voltar na 

majestade de seu reino” Mt 16, 27-28. 

 

“Assim reunidos, eles o interrogavam: “Senhor, é 

porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? 

Respondeu-lhes ele:  Não vos pertence a vós saber os tempos 

nem os momentos que o Pai fixou em seu poder” At 1, 6-7. 

 

“Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe, 

nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim 

como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá a vinda do 

filho do homem”  Mt 24, 36-37.  

 

“A respeito da época e do momento, não há necessidade, 

irmãos,  que vos escrevamos. Pois vós mesmos sabeis muito 

bem que o Dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando 

os homens disserem: “Paz e segurança!”, então repentinamente 

lhes sobreviverá a destruição, como as dores à mulher grávida. E 

não escaparão” 1Ts 5, 1-3.   

 

“No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo 

e nossa reunião com ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis fa-

cilmente perturbar o espírito e alarma-vos, nem por alguma pre-

tensa revelação nem por palavra ou carta tidas como procedentes 

de nós que vos afirmassem estar eminente o dia do Senhor.  Nin-



guém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir apos-

tasia, e deve manifestar-se o homem da iniqüidade, o filho da per-

dição” 2Ts 2, 1-3. 

 

“Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se 

escurecerá, a lua não dará o seu resplendor; cairão os astros do 

céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o 

Filho do homem voltar sobre as nuvens com grande poder e 

glória” Mc 13, 24. 

 

O juízo final  “Quando o filho do homem voltar na sua 

glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. 

Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos 

outros,  como pastor separa as ovelhas dos cabritos” Mt 25, 

31-32. 

 

 “Vi, então, um novo céu e uma nova terra, pois o 

primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não 

existia” Ap 21-1.  

 

“Estai, pois, preparados, porque, à hora que não pensais, 

virá o Filho do homem” Lc 12, 40. 

 

“Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o 

Senhor” Mt 24, 43. 

 



Querido leitor, esteja preparado porque conforme citado 

na Bíblia, ninguém sabe o dia e nem a hora. Somente Deus Pai, 

ninguém além dEle sabe, nem mesmo os anjos.  

 A qualquer momento pode tocar a sineta da sua 

“chamada oral” diante de Deus, e esse dia será sim para você em 

particular, o fim do seu mundo terreno; o dia do seu juízo final, e 

nada mais poderá fazer.  

 Ninguém sabe ao certo como será realizado o 

julgamento, entretanto, podemos imaginar  algumas perguntas 

que Deus fará:  

- Como foi sua obediência aos dez mandamentos? 

(Medite sobre cada um deles descritos no final do capítulo 11;  

sua prática da caridade; seu amor ao próximo; seu apego ao 

dinheiro e às coisas materiais; sua participação nos cultos 

dominicais; seu tempo dedicado à oração diária; sua fidelidade 

ao seu cônjuge; sua honestidade; sua lealdade; seu respeito à 

natureza que pertence a Deus, etc. Enfim, imagine tudo que o 

Senhor poderá lhe perguntar. Se tiver filhos, imagine ainda esta 

pergunta: o que fizestes dos filhos que Eu lhe confiei?  

Faça um julgamento da sua vida e medite sobre aquelas 

questões em que você precisa melhorar enquanto há tempo.  

Caro leitor, espero tenha feito uma boa confissão e esteja em paz 

no momento da chamada, pois, o fim do mundo terreno poderá 

acontecer de uma das duas formas: coletiva ou individual.  

A forma Coletiva pode acontecer dentro de um segundo 

ou bilhões de anos. Quando acontecer essa forma, todos nós 

seremos chamados juntos. 



 A forma Individual pode também acontecer a qualquer 

momento, porém dentro de segundos ou apenas alguns anos, 

depende do seu tempo de vida. Quando acontecer essa forma, 

somente você será chamado. Será então o fim do seu mundo 

particular.  

Quanto ao suicídio, é uma triste escolha pessoal de 

encerrar a vida antes do chamado de Jesus. Se você passa por 

esta tentação lembre-se do sofrimento de Jesus e também de 

tantos mártires que sofreram mas confiando na Graça de Deus 

para vencer a tentação. Para se livrar deste mal, cante o canto 

“Só em Deus”, número 1009 do livrinho Louvemos.    

            Também, não fiquemos perturbados com a forma 

coletiva, e sim com a individual, pois, se estivermos preparados, 

que diferença fará: ir sozinho (forma individual), ou junto com 

todos (forma coletiva)? Devemos, portanto, estar preparados, 

pois sabemos que o chamado pode acontecer a qualquer 

momento. Esta é uma das poucas certezas que temos. 

 Nossa passagem por aqui é um tempo de curta duração, 

você não concorda? Medite um pouquinho; você está preparado 

espiritualmente para receber o chamado do Senhor daqui a 

pouco? 

 Estejais preparados não por medo, mas de forma muito 

natural, praticando no dia a dia os mandamentos do Senhor. 

 “Portanto, caríssimos, esperando estas coisas, esforçai-

vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz” 

2Pe 3,14. 



            “Como está determinado que os homens morram 

uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim Cristo se 

ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, 

e aparecerá uma segunda vez, não, porém, em razão do pecado, 

mas para trazer a salvação àqueles que a esperam” Hb 9,27-28. 

  Note bem o grande esclarecimento que este pequeno 

versículo nos traz: todos nós morreremos uma só vez (uma só 

vez); e passaremos pelo “Juízo Particular”, logo após a morte, 

antes até mesmo do sepultamento. 

          Quanto à ressurreição, vejamos o que Deus nos fala:  

“Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a 

respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como os 

outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus 

morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus 

os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a 

palavra do Senhor: Por ocasião da Vinda do Senhor, nós que 

ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for 

dado o sinal, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus o 

mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo 

ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda 

na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre 

nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para 

sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com 

estas palavras” 1Tes 4, 13-18. 

 

“Eis que vos revelo um mistério:  Nem todos 

morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, 



num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta (porque 

a trombeta soará). Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós 

seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível 

se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista 

da imortalidade” 1Cor 15, 51-53.     

“Na ressurreição, os homens não terão mulheres nem as 

mulheres, maridos; mas serão como os anjos de Deus no céu. 

Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos 

disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó 

(Ex 3,6) ?  Ora, se ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos 

vivos” Mt 22, 30-33. 

 

Medite: Você está preparado para o chamado?  

Que não se perturbe o vosso coração, viva alegre e em paz.  

Mas, preparado como se fosse para uma chamada oral 

daqui a pouco. 


