
JESUS VIRÁ OUTRA VEZ?



O FATO DE A BÍBLIA FALAR MAIS DE 2500 VEZES
QUE JESUS VAI VOLTAR, TEM QUE SIGNIFICADO?



QUE PROMESSA FEZ CRISTO CONCERNENTE A 
SUA VINDA? 



Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede
também em mim. 2 Na casa de meu Pai há muitas

moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou
preparar-vos lugar. 3 E, se eu for e vos preparar

lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, 
para que onde eu estiver estejais vós também.

João 14:1-3



COMO VIRÁ CRISTO?



Então verão vir o Filho do homem em uma nuvem, com 
poder e grande glória. Lucas 21:27

Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele
subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos

de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por 
que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre
vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o 

céu o vistes ir. Atos 1:10-11



O MUNDO ESTARÁ PREPARADO PARA RECEBER 
JESUS?



Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e 
todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o 
Filho do homem sobre as nuvens do céu, com poder e 

grande glória. Mateus 24:30

Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até
mesmo aqueles que o traspassaram; e todas as tribos

da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. 
Apocalipse 1:7



O QUE OS ÍMPIOS PEDIRÃO DIANTE DA VINDA DE 
DEUS E DE CRISTO?



E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e 
os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se 
esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas; 
16 e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, 

e escondei-nos da face daquele que está assentado
sobre o trono, e da ira do Cordeiro; 17 porque é vindo

o grande dia da ira deles; e quem poderá subsistir?
Apocalipse 6:15-17



O QUE O MUNDO ESTARÁ FAZENDO QUANDO 
CRISTO VOLTAR?



Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também 
a vinda do Filho do homem. 38 Porquanto, assim como 

nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, 
casavam e davam-se em casamento, até o dia em que 
Noé entrou na arca, 39 e não o perceberam, até que 

veio o dilúvio, e os levou a todos; assim será também a 
vinda do Filho do homem. 

Mateus 24:37-39



DESDE QUANDO É ENSINADA A VOLTA DE 
CRISTO?



Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois 
de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com os seus 

milhares de santos, 15 para executar juízo sobre todos 
e convencer a todos os ímpios de todas as obras de 

impiedade, que impiamente cometeram, e de todas as 
duras palavras que ímpios pecadores contra ele 

proferiram. 
Judas 14,15



COMO PAULO EXPRESSA ESTA ESPERANÇA?



Mas a nossa pátria está nos céus, donde também
aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 

Filipenses 3:20

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

Salvador Cristo Jesus, 
Tito 2:13



O QUE CRISTO TRARÁ NA SUA VOLTA?



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

E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, 
para dar a cada um segundo a sua obra. 

Apocalipse 22:12



A QUEM É PROMETIDO A SALVAÇÃO QUANDO 
CRISTO VOLTAR?



Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para 
levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, 

sem pecado, aos que o esperam para salvação. 
Hebreus 9:28

Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a 
qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não

somente a mim, mas também a todos os que amarem a 
sua vinda. 

Timóteo 4:8



SABEMOS O DIA DA VOLTA DE CRISTO? O QUE ELE 
NOS PEDE?



Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os
anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. 

Mateus 24:36

Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso
Senhor; 

Mateus 24:42



O QUE DEVEMOS FAZER ENQUANTO ESSE DIA NÃO 
CHEGA?



Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do 
Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da 
terra, aguardando-o com paciência, até que receba as 

primeiras e as últimas chuvas. 8 Sede vós também 
pacientes; fortalecei os vossos corações, porque a 

vinda do Senhor está próxima. 

Tiago 5:7-8



A promessa é certa e verdadeira. (Apocalipse 22:20)
Todas as pessoas verão Cristo voltar. (Apocalipse 1:7)
Os salvos serão levados aos céus. (1Tessalonicenses 
4:17)
Os ímpios serão mortos. (Isaías 11:4;2Tessalonicenses 
2:8)

CONCLUSÃO
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