Perguntas para debate:
1) Qual é a maior promessa da Palavra de Deus e por que essa promessa é chamada de
bendita esperança? Jo 14:1-3; Hb 9:28; Tt 2:13
2) Como será a segunda vinda de Cristo? Ap 1:7; Mt 24:27,30; Mc 13:26; Lc 21:27; ICo
15:52; At 1:11
3) O que acontecerá com os mortos “em Cristo” na segunda vinda de Jesus? I Tes.4:1618; I Co 15:22 e 23
4) Como será o arrebatamento dos que estiverem vivos? Haverá arrebatamento
secreto? Mt 16:27; 24:30,31; II Ts 1:7
5) Analise as seguintes expressões do novo Testamento quanto a segunda vinda de
Cristo. Quais são as aplicações práticas para a nossa vida diária? I Ts 5:1-3; II Pe 3:8-10;
Mt 24:14
Citações
“A proclamação da vinda de Cristo deveria ser agora, como quando fora feita pelos anjos aos
pastores de Belém, boas novas de grande alegria. Os que realmente amam ao Salvador
saudarão com alegria o anúncio baseado na Palavra de Deus, de que Aquele em quem se
centralizam as esperanças de vida eterna, vem outra vez, não para ser insultado, desprezado e
rejeitado, como se deu no primeiro advento, mas com poder e glória, para remir Seu povo.” GC
p. 339

“Uma das verdades mais solenes, e não obstante mais gloriosas, reveladas na Escritura
Sagrada, é a da segunda vinda de Cristo, para completar a grande obra da redenção. Ao
povo de Deus, por tanto tempo a peregrinar em sua jornada na "região e sombra da
morte", é dada uma esperança preciosa e inspiradora de alegria, na promessa do
aparecimento daquele que é "a ressurreição e a vida", a fim de levar de novo ao lar Seus
filhos exilados. A doutrina do segundo advento é, verdadeiramente, a nota tônica das
Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos
para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do Prometido, para quebrar o
poder do destruidor e de novo levá-los ao Paraíso perdido.... Enoque, apenas a sétimo

na descendência dos que habitaram no Éden, e que na Terra durante três séculos andou
com Deus, teve permissão para contemplar de muito longe a vinda do Libertador. "Eis
que é vindo o Senhor", declarou ele, "com milhares de Seus santos, para fazer juízo
contra todos". S. Judas 14 e 15. O patriarca Jó, em a noite de sua aflição, exclamou com
inabalável confiança: "Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Se levantará sobre
a Terra: ... ainda em minha carne verei a Deus. Vê-Lo-ei por mim mesmo, e os meus
olhos, e não outros, O verão". Jó 19:25-27. - GC, 298.
Links
https://www.bibliaon.com/volta_de_jesus/
https://www.youtube.com/watch?v=SRy56Bwu6OI&pbjreload=10
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