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ESCATOLOGIA

INTRODUÇÃO
Fala ai Nação Impactados!!! Que série de estudos top hein!!! Para prosseguir, na escatologia bíblica está a esperança da segunda
vinda  do  Senhor  Jesus  nos  ares  para  buscar  sua  noiva  gloriosa,  (2Ts  4.16,17)  se  liga  nesse  detalhe  importante,  no
arrebatamento Ele não virá a terra, nos encontraremos com Ele, imediatamente tem início o período da tribulação. Após
esse período da grande tribulação, Ele descerá novamente a esta Terra, não mais para sofrer e morrer como da primeira vez que
Ele veio, (At1.11), mas virá para salvar os Judeus das suas angustias no final da grande tribulação; julgar todas as nações e punir
todos os ímpios e pecadores. (Mt 25.31,34,41). A segunda vinda de Cristo, esse é o nosso assunto de hoje.

Segunda vinda – duas fases
Deus trata com três povos sobre a Terra: Judeus, Gentios e a Igreja. A promessa do arrebatamento é para a Igreja, (formada de
judeus e gentios convertidos a Cristo, que somos nós. Ef 2. 14,15). A promessa da segunda vinda é para os Judeus,
At 1.11.

Por isso algumas vezes Jesus nos diz que sua vinda será secreta e escondida (como um ladrão de noite, Mt 24.36-44). Em
outras oportunidades Ele nos diz que sua vinda será precedida de sinais nos Céus, visível e gloriosa,  Mt 24.27. Essa segunda
vinda se dará em duas fases, uma exclusivamente para a Igreja (1 Ts 4.16,17 – 1 Cor 15.52); e uma para salvar os Judeus da
perseguição do anticristo após a grande tribulação, e julgar todas as nações da Terra, para concluir o ciclo da história como nós a
conhecemos agora e estabelecer seu Reino Milenar… Para deixar bem claro, essa primeira parte da segunda vinda de Cristo,
quando nós encontraremos com ele nos ares  (arrebatamento)  ninguém sabe nem o dia e nem a hora, por isso precisamos
estar preparados, a segunda parte que é quando Ele virá a terra, para salvar os judeus, por não aceitarem o anticristo, essa se
dará após a grande tribulação. 

Como será isso?

1) No arrebatamento, Ele virá somente até as nuvens para levar sua Igreja. Na segunda vinda, virá visível e glorioso com seus
santos. Jd 14.15

2) No arrebatamento, somente a Igreja (Noiva) o verá. 1 Cor 15.52. Na segunda vinda, todo olho o verá. Mt 24.30
3) No arrebatamento, virá recompensar sua Igreja fiel. (Tribunal de Cristo. 2 Cor 5.10). Na segunda vinda, virá para julgar todas

as nações e salvar Israel; seus pés tocarão essa Terra de novo. Zc 14.4
4) No arrebatamento, virá buscar sua Noiva para o casamento (Bodas do Cordeiro. Ap 19.7). Na segunda vinda, vem para trazer

juízo e vingança contra satanás e todos ímpios. Ap 19.21
5) No arrebatamento, vem para nos livrar do reinado do anticristo. Na segunda vinda, nós voltaremos com Ele para reinarmos

com poder e glória. Ap 2.26,27; Ap 3.21

Quem tomará parte nesse reinado glorioso? 
Somente os santos (1 Ts 3.13; Hb 12.14); Somente os fiéis (Mt 25.21; Sl 101.6); Somente os salvos (Hb 9.28; Ef 2.8); Somente os
vencedores (1 Cor 10.24; Ap 2.7), se liguem teens, nossa oportunidade de salvação é agora, é hoje, basta permanecer fiéis, vamos
parar de nos embaraçar em várias situações que desagradam a Jesus Cristo, vamos estabelecer nosso foco,  viver aqui para
conseguir uma morada no céu… Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará!!!

Os mortos
A Bíblia nos afirma que no arrebatamento, nossos queridos familiares que morreram salvos e todas as demais pessoas que
morreram salvas em Cristo, serão ressuscitados em corpos gloriosos e nós os que estivermos vivos seremos todos transformados
num momento, num abrir e fechar de olhos e, acompanhado dos que ressuscitaram, encontraremos todos juntos com nosso
Senhor Jesus nos ares. (1 Cor 15.51,52) fala sério, quanta saudade ein! Jesus é maravilhoso, que momento sublime será, além de
rever quem amamos, estares com eles ao lado de Cristo. Quanto aos que morreram sem Cristo, continuarão aguardando nesse
estado (morte) até o  juízo final que ocorrerá  após o reino milenar  de Cristo,  quando então ressuscitarão para receber  sua
sentença final: o lago de fogo que é a segunda morte. Ap 20. 12-15

O arrebatamento da Igreja é o próximo grande acontecimento da história. É pois necessário que ele aconteça, já que é a única
coisa que está impedindo o aparecimento do anticristo. É a presença do Espirito Santo na igreja aqui na Terra que impede a
chegada desse homem da iniquidade, 2Ts 2.7. Assim que a Igreja for removida da face da Terra, começará o reinado do anticristo
e a grande tribulação, Ap 12.12 (Nosso próximo tema).

COMPARTILHAMENTO
Gostaria que você compartilhasse com seu grupo do IDE, se você tem certeza que fará parte desse grande evento, você tem
certeza da sua salvação? Caso contrário, diga o que lhe causa temor em não fazer parte. 

CONCLUSÃO
Jamais se esqueça que não há nada que você possa fazer para merecer essa tão grande salvação (Hb 2.3a). Nossa salvação só se
dá pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo mediante nossa fé exclusivamente nEle, Ef 2.8.
Glórias pois sejam dadas a Ele, para todo sempre. Amém!
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