
 

 

Lição 5: A segunda vinda de Cristo  
“Eis que vem com as nuvens, e todo olho O verá, até os mesmos que O 

traspassaram; e todas as tribos da Terra se lamentarão sobre Ele. Sim! 

Amém!” (Apocalipse 1:7). 

Assim como Jesus é o Personagem central do Apocalipse, a segunda vinda 

dEle em glória e poder é o acontecimento principal apontado nas profecias 

desse livro.  

Enganos a respeito da segunda vinda de Jesus 
Um dos grandes planos de Satanás é fazer com que as pessoas considerem 

o retorno de Jesus uma fraude. Disse o apóstolo Paulo a Timóteo: “Ó 

Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores 

vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência” (1 

Timóteo 6:20). O fato de haver grande disseminação de ateísmo e 

incredulidade não quer dizer que a Palavra de Deus deva ser considerada 

um livro de crendices sem fundamento. Nem que ela tenha de ser excluída 

em presença de qualquer conhecimento científico. Pelo contrário: a Bíblia 

registra vários fatos científicos interessantes, e a verdadeira ciência também 

pode confirmar a Bíblia em diversos aspectos. 

Outro engano, bastante difundido, diz respeito à forma do retorno de Jesus. 

Alguns religiosos afirmam que Ele virá sem ser visto e arrebatará Seus fiéis 

usando métodos muito discretos; os “eleitos” simplesmente desaparecerão 

repentinamente ante o chamado do Senhor. Outros ensinam que a vinda de 

Jesus já ocorreu no ano de 1914, e nenhum olho humano a contemplou, 

mas só pôde ser vista por quem tinha os “olhos da fé”. Todas essas teorias 

não têm base bíblica. Uma vez aceitas, levarão muitas pessoas ao engano.  

Como será o retorno de Cristo? 
Apocalipse 1:7 — “Eis que vem com as nuvens, e todo olho O verá, até os 

mesmos que O traspassaram; e todas as tribos da Terra se lamentarão 

sobre Ele. Sim! Amém!”  

Uma parte dessa frase inspirada diz que “todo olho O verá”, isto é, todo ser 

humano que estiver vivo no momento do retorno dEle a esta Terra 

contemplará a cena. Todos estarão em desespero, exceto aqueles que 

aguardam o Senhor ansiosamente. “E, naquele dia, se dirá: Eis que este é o 

nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará; este é o Senhor, a 

quem aguardávamos [...].” (Isaías 25:9). Como se sentirão os grandes 

magnatas do petróleo e os ricos empresários do Vale do Silício (Califórnia, 



 

 

EUA)?
1
 Quem assume o comando é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, 

e Ele dita as novas regras. O índice Dow Jones
2
 perdeu todo o seu poder de 

referência sobre os mercados, e ninguém sequer está se lembrando de sua 

existência. Agora, tudo perdeu o sentido e o valor, sem chance de 

recuperação. “E os reis da Terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e 

os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas 

rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós 

e escondei-nos do rosto dAquele que está assentado sobre o trono e da ira 

do Cordeiro, porque é vindo o grande Dia da Sua ira; e quem poderá 

subsistir?” (Apocalipse 6:15-17). 

“Os que nunca oraram Àquele cujo braço podia trazer salvação levantam 

agora uma prece angustiosa às rochas e montanhas para que os ocultem 

para sempre da vista dAquele cuja presença lhes traz a destruição. [...] De 

boa vontade evitariam então o terrível tesouro de ira que contra si 

acumularam para esse dia. Bem quereriam sepultar-se, com a sua lista de 

crimes, em trevas eternas. E por isso fogem para as rochas, subterrâneos, 

cavernas e fendas, que a quebrantada superfície da Terra então apresenta 

diante deles. Mas é demasiado tarde. Não podem esconder a sua culpa, nem 

fugir à retardada vingança.”
3
 

A ressurreição dos escolhidos 
“Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão 

nos sepulcros ouvirão a Sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a 

ressurreição da vida [...].” (João 5:28 e 29). Disse o apóstolo Paulo: “Eis 

aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos 

seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a 

última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão 

incorruptíveis, e nós seremos transformados.” (1 Coríntios 15:51 e 52). 

“E Ele enviará os Seus anjos com grande som de trombeta, e estes 

reunirão os Seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos 

céus.” (Mateus 24:31). Cristo encarregará os Seus anjos com a tarefa de 

recolher todos os escolhidos, ou fiéis. Os que morreram fiéis a Deus 

ressuscitarão e formarão um só grupo com os crentes vivos, que serão 

transformados num instante (ver 1 Coríntios 15:51 e 52). Todos subirão às 

nuvens para o tão esperado encontro com o Senhor nos ares. Então, estarão 

                                           
1
 Vale do Silício, EUA: O Vale do Silício (em inglês: Silicon Valley), na Califórnia, Estados Unidos, 

abrange uma vasta região que, desde a década de 1950, tem gerado novidades eletrônicas, principalmente 

produzindo circuitos, memórias e toda a linha de produção de modernos computadores, smartphones, 

tablets, e-readers, máquinas digitais etc. 
2
 Índice Dow Jones: O índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) é, ao lado do Nasdaq Composite, um 

dos principais indicadores dos movimentos do mercado americano. Dos três indicadores, o Dow Jones é o 

mais largamente publicado e discutido. O cálculo desse índice é bastante simples e é baseado na cotação 

das ações de trinta das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. 
3
 SMITH. Uriah. As profecias do Apocalipse. Itaquaquecetuba: Edições Vida Plena. 2ª ed. p. 109. 



 

 

sempre com Jesus. Esse encontro só será possível devido à transformação 

do corpo mortal dos fiéis em outro imortal, à semelhança do atual corpo de 

Jesus (ver Filipenses 3:20 e 21).  

O que acontecerá depois? 
“Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de 

Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os Seus 

povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos 

seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, 

nem dor, pois a antiga ordem já passou.” (Apocalipse 21:3 e 4). 

Testando seu conhecimento... Fique atento!       
1) Marque com um “x” a opção contendo o texto bíblico que responde 

corretamente à seguinte pergunta: “Qual o maior acontecimento 

histórico predito pela Bíblia?” 

a. (  ) Mateus 24:20  

b. (  ) João 1:1  

c. (  ) Gênesis 6:1    

d. (  ) Isaías 1:9   

e. (  ) Mateus 26:63 e 64 

2) Marque com um “x” a alternativa que completa o texto de 1 

Tessalonicenses 4:15 (as palavras e frases abaixo foram retiradas da 

versão Almeida, Revista e Corrigida. Pode-se encontrar a resposta, 

sim, em outras versões, mas as palavras não serão idênticas, embora o 

significado das frases seja o mesmo. Neste caso, exige-se um pouco 

mais de atenção): 

“Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor:.........................................” 

a. (  ) “que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não 

precederemos os que dormem.” 

b. (  ) “e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios.” 

c. (  ) “Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.” 

d. (  ) “Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser 

batizado por ele.” 

e. (  ) “Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos 

transformados.” 

3) De acordo com o texto desta lição, qual é um dos grandes planos de 

Satanás no tocante à crença das pessoas no retorno de Jesus? 

a. (  ) É fazer com que as pessoas considerem o retorno de Jesus uma 

fraude. 

b. (  ) É fazer com que o mundo todo acredite na realidade do retorno de 

Jesus. 



 

 

c. (  ) É fazer com que as pessoas desacreditem no Diabo e pensem que a 

existência dele é uma mentira. 

Hora da decisão:  
(  ) Quero preparar-me de acordo com os requisitos da Palavra de Deus 

para poder receber com alegria o meu Senhor Jesus quando vier nas nuvens 

do céu. 

 


