
ESTUDO  BÍBLICO 

 
 



A mais bela promessa bíblica é a segunda vinda de Cristo. 
Em todas as Escrituras há mais de 2.500 referências  

ao retorno de Jesus Cristo à Terra. 
Ela é chamada de a bem-aventurada esperança (Tito 2:13). 

É o evento histórico mais marcante de todos os tempos. 
Então, Como Jesus voltará? Todas as pessoas o verão? 

O que Ele vai fazer nessa ocasião? Quem o acompanhará? 
Essas e outras questões, descubra agora!  



1. O que Jesus prometeu antes de subir para o Pai? 
 Por que Ele vai cumprir esta promessa? 



Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, 
crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas 

moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. 
Vou preparar-vos lugar. E quando eu for,  

e vos preparar lugar, virei outra vez,  
e vos levarei para mim mesmo,  

para que onde eu estiver estejais vós também. 
 

João 14:1-3 



2. Como será o retorno de Cristo à Terra?  



Que lhes disseram:  
"Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? 

Este mesmo Jesus, 
que dentre vocês foi elevado ao céu, 

voltará da mesma forma como o viram subir". 
 

Atos 1:11 



Eis que vem com as nuvens,  
e todo o olho o verá, 

até os mesmos que o traspassaram;  
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.  

Sim. Amém. 
 

Apocalipse 1:7 



Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós,  
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,  

não precederemos os que dormem. 
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,  

e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus;  
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 

 
1 Tessalonicenses 4:15,16 



Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; 
e todas as tribos da terra se lamentarão,  

e verão o Filho do homem,  
vindo sobre as nuvens do céu,  

com poder e grande glória.  
 

Mateus 24:30 



3. Como a igreja de Cristo será arrebatada? 



Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; 
e todas as tribos da terra se lamentarão,  

e verão o Filho do homem, vindo sobre as  
nuvens do céu, com poder e grande glória. 

E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, 
os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro 

ventos, de uma à outra extremidade dos céus. 
 

Mateus 24:30,31 



Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,  
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus;  

e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados 
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor  

nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 
 

1 Tessalonicenses 4:16,17 



4. Quem virá nas nuvens do céu com Cristo? 



E quando o Filho do homem vier em sua glória, 
e todos os santos anjos com ele,  

então se assentará no trono da sua glória;  
 

Mateus 25:31 



Porque o Filho do homem virá  
na glória de seu Pai, com os seus anjos;  

e então dará a cada um segundo as suas obras.  
 

Mateus 16:27 



Aguardando a bem-aventurada esperança 
e o aparecimento da glória do grande Deus  

e do nosso Senhor Jesus Cristo.  
 

Tito 2:13 



"Tu mesmo o disseste", respondeu Jesus. 
"Mas eu digo a todos vós:  

chegará o dia em que vereis o Filho do homem 
assentado à direita do Poderoso  
e vindo sobre as nuvens do céu". 

 
Mateus 26:64 



E os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas, 
e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos;  

e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: 
Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, 

que era, e que é, e que há de vir. 
 

Apocalipse 4:8 



...Graça e paz seja convosco  
da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, 

e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono; 
E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, 
o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis  

da terra. Àquele que nos amou, e em seu sangue  
nos lavou dos nossos pecados, 

 

Apocalipse 1:4,5 



5. Vocês sabiam que até os ímpios verão o Pai, 
vindo nas nuvens dos céus? 
 E os justos também verão? 



Eles gritavam às montanhas e às rochas: 
"Caiam sobre nós e escondam-nos da face  

dAquele que está assentado no trono  
e da ira do Cordeiro! 

Pois chegou o grande dia da ira deles;  
e quem poderá suportar?" 

 
Apocalipse 6:16,17  



Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, 
que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso  

o mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele. 
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é 

manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, 
quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele;  

porque assim como é o veremos. 
 

1 João 3:1,2 



6. Com que Cristo compara a sua visível glória, 
por ocasião de Seu retorno à Terra? 



Porque, assim como o relâmpago 
sai do oriente e se mostra até ao ocidente,  

assim será também a vinda do Filho do homem. 
 

Mateus 24:27 



7. Por que as Escrituras Sagradas define com  
detalhes como seria o retorno de Cristo? 



Porque muitos virão em meu nome, dizendo: 
Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos. 

  

E surgirão muitos falsos profetas,  
e enganarão a muitos. 

 
Mateus 24:5 e 11 



8. Que importantíssima advertência faz Cristo 
a respeito do engano sobre Seu retorno? 



Então, se alguém vos disser: 
Eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito; 

Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas,  
e farão tão grandes sinais e prodígios que,  

se possível fora, enganariam até os escolhidos.”  
 

Mateus 24:23-24 



Eis que eu vo-lo tenho predito. 
Portanto, se vos disserem: 

Eis que ele está no deserto, não saiais.  
Eis que ele está no interior da casa; não acrediteis. 

 
Mateus 24:25,26 



9. O que as Escrituras Sagradas ensina sobre  
o tempo exato do retorno de Cristo à Terra? 



Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, 
nem os anjos dos céus, nem o Filho,  

senão somente o Pai. 
 

Mateus 24:36 



Aqueles, pois, 
que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo:  

Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? 
E disse-lhes:  

Não vos pertence saber os tempos ou as estações  
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 

 
Atos 1:6,7 



10. Dia e hora ninguém sabe. E sobre a proximidade, 
o que diz as Escrituras? 



Aprendei, pois, esta parábola da figueira: 
Quando já os seus ramos se tornam tenros  

e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. 
Igualmente, quando virdes todas estas coisas,  

sabei que ele está próximo, às portas. 
 

Mateus 24:32,33 



11. Como será a volta de Cristo para a maioria  
dos habitantes da terra? 



Virá o senhor daquele servo  
num dia em que o não espera,  
e à hora em que ele não sabe, 

 
Mateus 24:50 



Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações,  
não necessitais de que se vos escreva; 
Porque vós mesmos sabeis muito bem  

que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; 
 

1 Tessalonicenses 5:1,2 



12. Que recomendação é feita aos fiéis para que  
não sejam pegos despreparados? 



E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações  
se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados 

da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. 
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais  

havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão  
de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem. 

 
Lucas 21:34 e 36 



13. O que acontecerá com os justos que morreram  
na fé em Cristo Jesus, por ocasião da Sua vinda? 



Porque o mesmo Senhor descerá do céu 
com alarido, e com voz de arcanjo,  

e com a trombeta de Deus;  
e os que morreram em Cristo  

ressuscitarão primeiro. 
 

1 Tessalonicenses 4:16 



14. E o que ocorrerá com os justo vivos? 



Depois nós, os que ficarmos vivos,  
seremos arrebatados juntamente com eles  
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,  
e assim estaremos sempre com o Senhor. 

 
1 Tessalonicenses 4:17 



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 15:51-52 



15. Veja a grande diferença entre justos e injustos,  
quando contemplarem as faces de Cristo e do Pai. 



ÍMPIOS  
 

E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, 
e os poderosos, e todo o servo, e todo o 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 



JUSTOS 
 

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;  
na sua salvação gozaremos e nos alegraremos.” 

 
Isaías 25:9 



16. As últimas palavras da Bíblia revela o sentimento  
dos verdadeiros crentes em Cristo por Sua vinda. 

Qual o desejo deles? 



Aquele que testifica estas coisas diz: 
Certamente cedo venho. Amém.  

Ora vem, Senhor Jesus. 
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo  

seja com todos vós. Amém. 
 

Apocalipse 22:20,21 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 
Jesus está às portas 

Na próxima lição, conhecerá sobre: 
Mil anos reinando com Cristo 

Até breve! 



. .


