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PARTE 2: 
ESCATOLOGIA 

FUTURA



6. A EXPECTATIVA DA 
SEGUNDA VINDA



1. QUANDO JESUS VAI 
VOLTAR?

A Bíblia fala três coisas que parecem contraditórias:

Ø A volta de Jesus está próxima

Ø A volta de Jesus está longe

Ø Ninguém sabe quando Jesus vai voltar



A) A VOLTA DE JESUS 
ESTÁ PRÓXIMA



A) A VOLTA DE JESUS ESTÁ PRÓXIMA

Marcos 9.1

• Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se 
encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela 
morte até que vejam ter chegado com poder o reino de 
Deus.

Mateus 10.23

• Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra; porque 
em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades 
de Israel, até que venha o Filho do Homem.



A) A VOLTA DE JESUS ESTÁ PRÓXIMA

Mateus 24
• 29Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a 

sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão 
abalados.

• 30Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; todos os povos 
da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as 
nuvens do céu, com poder e muita glória.

• 31E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão 
os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.

• 32Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e 
as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão.

• 33Assim também vós: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, 
às portas.

• 34Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo 
isto aconteça.



A) A VOLTA DE JESUS ESTÁ PRÓXIMA

Como entender esses textos?

• Respostas comuns:

• Tudo que está em Mateus 24 já aconteceu no primeiro século, por 
volta do ano 70, quando aconteceu a destruição de Jerusalém, ou no 
período interbíblico (Sproul).

• Mateus 24 tanto está falando de coisas próximas quanto de coisas 
distantes (Murray).

• Mas, veja Apocalipse 22 (escrito em 95 d.C.):

• 7Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as 
palavras da profecia deste livro.

• 12E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho 
para retribuir a cada um segundo as suas obras.

• 20Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente, venho 
sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus!



A) A VOLTA DE JESUS ESTÁ PRÓXIMA

Como entender esses textos?

• Melhor maneira de entender: Perspectiva Profética



A) A VOLTA DE JESUS ESTÁ PRÓXIMA

Como entender esses textos?

• Melhor maneira de entender: Perspectiva Profética

Ressurreição, ascensão, pentecostes...

Sinais dos tempos
Vinda de Cristo

↓



A) A VOLTA DE JESUS ESTÁ PRÓXIMA

Como entender esses textos?

• Podemos entender Mt 9.1, à luz de Rm 1.4:

• Mt 9.1: Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se 
encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela 
morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus.

• Rm 1.4: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o espírito 
de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso 
Senhor,



A) A VOLTA DE JESUS ESTÁ PRÓXIMA

• Os textos não estão falando só da Vinda de Cristo como um único 
evento, mas como parte de um evento complexo.

• Textos que ilustram a ideia de perspectiva:
• Rm 8:18Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo 

presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.

• 2Co 4: 17Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós 
eterno peso de glória, acima de toda comparação, 18não atentando nós nas 
coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se vêem são 
temporais, e as que se não vêem são eternas.

• Paulo chamou de leve, porque comparado à glória porvir, fica leve.

• A volta de Cristo está perspectivamente próxima. À luz dos eventos 
escatológicos que já aconteceram, é só uma questão de tempo.

• A volta está perspectivamente próxima. Já aconteceu Ressurreição, 
Ascenção, Pentecostes, e até alguns sinais.

• Ilustração: Refeição.



A) A VOLTA DE JESUS ESTÁ PRÓXIMA

Não podemos nos esquecer que a volta de 
Jesus está próxima.

Precisamos nos preparar, vigiar e nos santificar!



B) A VOLTA DE JESUS 
ESTÁ DISTANTE



B)  A VOLTA DE JESUS ESTÁ DISTANTE

Mateus 25

• Parábola das dez virgens: 
5E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram.

• Parábola dos talentos: 
19Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e 
ajustou contas com eles.

Lucas 12

• Parábola do servo vigilante:
45Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor tarda 
em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e 
a embriagar-se, 46virá o senhor daquele servo, em dia em que não o 
espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte 
com os infiéis.



B)  A VOLTA DE JESUS ESTÁ DISTANTE

Saber que a volta de Jesus pode demorar não 
justifica nenhum relaxamento.

Precisamos nos empenhar pela glória de Deus 
na terra, durante o tempo da nossa 

peregrinação!



C) NINGUÉM SABE 
QUANDO JESUS VAI 

VOLTAR



C)  NINGUÉM SABE  QUANDO JESUS  VAI  VOLTAR

Marcos 13
32Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe; nem 
os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai.

Mt 25.13
13Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.

At 1.7
7Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou 
épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade;

Ap 16.15
15Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado 
aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, 
e não se veja a sua vergonha.



2. COMO VIVER À LUZ DA 
IMINÊNCIA, POSSÍVEL DEMORA 

E IMPREVISIBILIDADE?



2 . COMO V IVER À LUZ DA IM INÊNCIA , POSS ÍVEL  
DEMORA E  IMPREV IS IB IL IDADE?

• Focar só na iminência pode produzir 

desinteresse e indiferença para a presente realidade.

• Focar só na demora pode produzir 

relaxamento, negligência e apego exagerado à presente 
realidade.

• Como então devemos viver?



2 . COMO V IVER À LUZ DA IM INÊNCIA , POSS ÍVEL  
DEMORA E  IMPREV IS IB IL IDADE?

1Tessalonicenses 4 
9No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu 
vos escreva, porquanto vós mesmos estais por Deus 
instruídos que deveis amar-vos uns aos outros; 10e, na 
verdade, estais praticando isso mesmo para com todos os 
irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, 
irmãos, a progredirdes cada vez mais 11e a diligenciardes 
por viver tranqüilamente, cuidar do que é vosso e 
trabalhar com as próprias mãos, como vos 
ordenamos; 12de modo que vos porteis com dignidade para 
com os de fora e de nada venhais a precisar.



2 . COMO V IVER À LUZ DA IM INÊNCIA , POSS ÍVEL  
DEMORA E  IMPREV IS IB IL IDADE?

2Tessalonicenses
6Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos 
aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a 
tradição que de nós recebestes; 7pois vós mesmos estais cientes do modo 
por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos 
desordenadamente entre vós, 8nem jamais comemos pão à custa de 
outrem; pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a 
fim de não sermos pesados a nenhum de vós; 9não porque não tivéssemos 
esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós 
mesmos, para nos imitardes. 10Porque, quando ainda convosco, vos 
ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. 11Pois, 
de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam 
desordenadamente, não trabalhando; antes, se intrometem na vida alheia. 
12A elas, porém, determinamos e exortamos, no Senhor Jesus 
Cristo, que, trabalhando tranqüilamente, comam o seu próprio 
pão. 13E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.



2 . COMO V IVER À LUZ DA IM INÊNCIA , POSS ÍVEL  
DEMORA E  IMPREV IS IB IL IDADE?

2Pedro
8Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que, para o 
Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia. 9Não retarda 
o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo 
contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum 
pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 10Virá, entretanto, 
como ladrão, o Dia do Senhor, no qual os céus passarão com 
estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados; também a 
terra e as obras que nela existem serão atingidas. 11Visto que todas 
essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os 
que vivem em santo procedimento e piedade, 12esperando e 
apressando a vinda do Dia de Deus [Mt 24.14; At 19.20; 2Pe 3.9], por causa do 
qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se 
derreterão. 13Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos 
céus e nova terra, nos quais habita justiça.



2 . COMO V IVER À LUZ DA IM INÊNCIA , POSS ÍVEL  
DEMORA E  IMPREV IS IB IL IDADE?

1João
1Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a 
ponto de sermos chamados filhos de Deus; b e, de 
fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo 
não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele 
mesmo. 2Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda 
não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos 
que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a 
ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 3E a si 
mesmo se purifica todo o que nele tem esta 
esperança, assim como ele é puro.
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