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A DOUTRINA DAS ULTIMAS COISAS


Paulo escreve a segunda epístola aos tessalonicenses para regular e orientar o fervor religioso
para os canais próprios. Após os primeiros séculos o pendulo passou ao outro extremo,
parecendo mesmo que o mundo religioso perdeu de vista essa bendita esperança da igreja.
SUA REALIDADE ESTABELECIDA PELO TESTEMUNHO DOS PROFETAS
Texto 1 - [1 Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim;
de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o Anjo da Aliança, a quem vós
desejais; eis que ele vem, diz o SENHOR dos Exércitos. Malaquias 3]



O segundo advento de Cristo é realmente uma das doutrinas mais importantes da fé cristã.
PELO TESTEMUNHO DE JOÃO BATISTA
Texto 2 - [3 Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de
arrependimento para remissão de pecados, 4 conforme está escrito no livro das palavras do
profeta Isaías: Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as
suas veredas. 5 Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros; os caminhos
tortuosos serão retificados, e os escabrosos, aplanados; 6 e toda carne verá a salvação de
Deus. Lucas 3]
PELO TESTEMUNHO DE CRISTO
Texto 3 - [2 Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito.
Pois vou preparar-vos lugar.3 E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei
para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14]
PELO TESTEMUNHO DOS ANJOS
Texto 4 - [11 e lhes disseram: Varões galileus, por que estais olhando para as alturas? Esse
Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Atos 1]
PELO TESTEMUNHO DOS APÓSTOLOS
Texto 5 - [13 Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que
dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. 14 Pois, se
cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua
companhia, os que dormem. 15 Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós,
os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que
dormem. 16 Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do
arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro; 17 depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com
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eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com
o Senhor. 18 Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. I Tessalonicenses 4]


Os apóstolos deram capital importância à vinda de nosso Senhor, tanto em suas pregações
como em seu ensino.
SEU CARÁTER



Cristo e os apóstolos nunca ordenaram que aguardassem a morte, mas repetidamente,
exortaram-nos a esperar a vinda do Senhor.
Texto 6 - [51 Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados
seremos todos, 52 num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta.
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. I
Coríntios 15]



A expansão do cristianismo será gradativa e sem qualquer das manifestações fenomenais
que acompanharão a volta de nosso Senhor que será súbita e cataclísmica.



Os Apóstolos se regozijavam na expectativa da volta do Senhor ainda no seu tempo,
conquanto reconhecessem também a possibilidade da intervenção da MORTE. Nunca
afirmaram positivamente que a segunda vinda de Cristo ocorreria durante a vida deles. Fora
de qualquer possibilidade de dúvida, o Senhor pretendia que seus discípulos
compreendessem que, com algum grande propósito, de algum modo visível em algum tempo
ainda futuro Ele havia de voltar.
PESSOAL E CORPORAL
Texto 7 - [11 e lhes disseram: Varões galileus, por que estais olhando para as alturas? Esse
Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Atos 1]
EM DUAS FASES



A vinda de Cristo é dupla; não se trata de duas vindas, mas sim de dois estágios de uma só
vinda.
A PRIMEIRA FASE: NOS ARES



Para buscar seus santos – O ARREBATAMENTO.
Texto 8 - [16 Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do
arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro; 17 depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com
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eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com
o Senhor. 18 Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. I Tessalonicenses 4]


Os santos serão arrebatados para se encontrarem com Cristo, nos ares, e, após um intervalo
em que determinados fatos se verificarão nos lugares celestiais, retornarão com ele a esta
terra.
SEGUNDA FASE: A TERRA



Em companhia de seus santos – A REVELAÇÃO
Texto 9 - [7 e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu
se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, 8 em chama de fogo, tomando
vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho
de nosso Senhor Jesus. 9 Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do
Senhor e da glória do seu poder, I Tessalonicenses 1]



Este segundo estágio da vota de Cristo é que dará início as suas relações com Israel e com
as nações, na qualidade de Messias e Rei.
VISÍVEL



Jesus Cristo na sua segunda vinda será visto pela igreja por ocasião do ARREBATAMENTO
e pelo mundo inteiro por ocasião da REVELAÇÃO.
Texto 10 - [27 E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois
disto, o juízo, Hebreus 9]
SÚBITA



De conformidade com o testemunho dos Evangelhos, foi em vista do caráter repentino de
sua volta que o mestre salientou a necessidade da vigilância por parte dos seus.
Texto 11 - [12 E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para
retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 7]
IMINENTE (IMEDIATO)



Ele pode vir a qualquer momento no futuro.
Texto 12 - [13 aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande
Deus e Salvador Cristo Jesus, Tito 2]
PRÓXIMA
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Texto 13 - [28 Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça;
porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21]


Os sinais da Segunda vinda de Cristo estão agora se tornando tão evidentes e tão numerosos
que quase desafiam a enumeração. Os jornais nos fornecem, diariamente, novos sinais do
encerramento desta dispensação, e confirma a Bíblia de maneira notável.
OS SINAIS NOS CÉUS
Texto 14 - [25 Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre a terra, angústia entre as
nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas; Lucas 21]
NA LUA



Alterações verdadeiramente notáveis tem sido observadas na lua durante os últimos trinta
anos, o que tem tornado necessário a composição de novos almanaques náuticos e
astronômicos. Foi determinado, em 1921, que lua se desviara de sua órbita em cerca de vinte
quilômetros. “Algumas influencias desconhecidas estão agindo sobre alua, e não temos a
menor idéia do que sejam”.
NAS ESTRELAS



Em 1918 uma nova estrela de primeira grandeza foi descoberta por diversos olhos ao mesmo
tempo, e imediatamente foi verificada pelo observatório de Greenwich.
OS SINAIS SOBRE A TERRA
Texto 15 - [25 Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre a terra, angústia entre as
nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas; Lucas 21]



Terremotos, pestilências, guerras e formes, desassossego industrial e anarquia, transportes
múltiplos, apostasia, sinais de intensificação comercial, sinais políticos, sinais judaicos.
Jesus Cristo o filho encarnado de Deus virá súbita e pessoalmente em manifestação visível
e gloriosa, para buscar seus santos, nos ares, após o que virá juntamente com eles até esta
terra.
SEU PROPÓSITO
NO TOCANTE AOS JUSTOS: A RESSURREIÇÃO DENTRE OS MORTOS
Texto 16 - [16 Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do
arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro; I tessalonicenses 4]
TRANSFORMAÇÃO DOS VIVOS
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Texto 17 - [51 Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados
seremos todos, 52 num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta.
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. I
Coríntios 15]


Haverá uma geração de crentes QUE NÃO VERÁ A MORTE, mas participará de uma
transformação misteriosa, quando isto que é mortal for revestido de imortalidade, e o corpo
de nossa humilhação for remodelado par ser conforme ao corpo de glória de Cristo.
O ARREBATAMENTO DE TODOS
Texto 18 - [17 depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com
eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com
o Senhor. I Tessalonicenses 4]
O JULGAMENTO E A RECOMPENSA DAS OBRAS
Texto 19 - [10 Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2
Coríntios 5]
APRESENTAÇÃO DA IGREJA A CRISTO NA QUALIDADE DE ESPOSA
Texto 20 - [7 Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas
do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, 8 pois lhe foi dado vestir-se de linho
finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
9 Então, me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das
bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse
19]



A igreja é atualmente, a noiva prometida a Cristo em casamento. Serão por fim realizadas
“As bodas do cordeiro”, com a celebração da “Ceia das bodas do Cordeiro”.
ESTABELECIMENTO DA ESPOSA EM SEU
LUGAR NOS LUGARES CELESTIAIS
Texto 21 - [2 Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de
Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21]



O lar futuro da nova de Cristo é o lugar preparado na casa do Pai, identificado como a Nova
Jerusalém, que João viu a descer do céu.
NO TOCANTE AOS ÍMPIOS
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PARTICIPAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DA TRIBULAÇÃO
Texto 22 - [7 Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja
afastado aquele que agora o detém; 8 então, será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor
Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 9 Ora, o
aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios
da mentira, 10 e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o
amor da verdade para serem salvos. 11 É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a
operação do erro, para darem crédito à mentira, 12 a fim de serem julgados todos quantos
não deram crédito à verdade; antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 2
Tessalonicenses 2]


Os identificados com os exércitos do Anticristo serão destruídos por ocasião da revelação
de Cristo. Ap. 10.19-21.



As nações classificas entre os cabritos serão extirpadas em julgamento – não poderão
participar do Reino – serão objetos de condenação eterna.
Texto 23 - [31 Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele,
então, se assentará no trono da sua glória; 32 e todas as nações serão reunidas em sua
presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas; Mateus
25]



Haverá a ressurreição dos mortos, para o julgamento final, no encerramento do reinado de
Cristo.
Texto 24 - [12 Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do
trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, foi aberto. E os mortos
foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro.
Apocalipse 20]
ESSES SERÃO LANÇADOS NO LUGAR DE SEU DESTINO FINAL.
Texto 25 - [15 E, se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para
dentro do lago de fogo. Apocalipse 20]
NO TOCANTE AO ANTICRISTO
PROVISÃO DE SUA VINDA



Negação de que Jesus veio em carne ou que Jesus é o Cristo – a negação da encarnação.
Texto 26 - [18 Filhinhos, já é a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, também,
agora, muitos anticristos têm surgido; pelo que conhecemos que é a última hora. I João 2]
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Será literalmente um homem, que é apoiada e confirmada pela interpretação mais intuitiva
das Escrituras.
SUA PERSONALIDADE É RETRATADA: ATRAENTE E PODEROSA.
Texto 27 - [3 ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que
primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, 4 o
qual se opões e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de
assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. I
Tessalonicenses 4]
SEU CARÁTER E DESCRITO: ÍMPIO E BLASFEMO.
Texto 28 - [9 Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo
poder, e sinais, e prodígios da mentira, 10 e com todo engano de injustiça aos que perecem,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 tessalonicenses 2]
SEU CONCERTO COM OS JUDEUS
Texto 29 - [27 Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana; na metade da semana,
fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares; sobre a asa das abominações virá o assolador,
até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Daniel 9]
SEU CONCERTO COM OS JUDEUS SERÁ INTERROMPIDO.
Texto 29 - [27 Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana; na metade da semana,
fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares; sobre a asa das abominações virá o assolador,
até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Daniel 9]



No meio da septuagésima semana de Daniel, o pacto, que terá sido feito ou confirmado pelo
anticristo com os muitos dentre os judeus será interrompido. A identidade do falso messias
será então revelada, e ele repudiará as promessas anteriormente feitas a Israel. Ele fará cessar
as oblações ou a adoração no templo no que concerne a adoração de Jeová. Estabelecerá
então um novo culto, a adoração da imagem da besta, que em última análise, será o culto
dele mesmo (2 Tes. 2.4)

