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Comentário lição 13

O único motivo por que a promessa da nossa ressurreição, do nosso corpo glori�ca, do nosso
reinar com Cristo, e do nosso futuro eterno é chamada “esperança” é porque ainda não os
alcançamos (Rm 8.24,25) . A esperança pentecostal resume-se em um dia estar para sempre
com o Senhor (1 Ts 4.17). O crente que não anseia, e nem espera, o arrebatamento, está alheio
a uma das grandes promessas contidas nas Sagradas Escrituras que ainda não se cumpriu. A
lição de hoje objetiva-se em reavivar a esperança na vida dos alunos, de modo que eles possam
estar continuamente preparados para esse encontro.

1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

BREVE O SENHOR VIRÁ

Estamos vivendo a iminência do arrebatamento da Igreja. Iminência é “um acontecimento
que está sempre pairando acima de alguém, constantemente prestes a vir sobre ou alcançar
alguém; próximo quanto à sua ocorrência” . A qualquer momento seremos arrancados dessa
terra em direção ao encontro do Noivo, onde estaremos para sempre ao Seu lado na
eternidade (1 Ts 4.14-18).

2

Cremos e pregamos que a qualquer momento ouviremos o som da trombeta de Deus nos
chamar. Abandonar essa crença poderá conduzir o cristão a uma vida alheia da preparação
para o encontro com o Noivo. Uma pessoa que despreza a iminência do Arrebatamento,
estará sujeita a ser abraçada totalmente pelo hedonismo (tendo o prazer como o bem
supremo), e quem sabe, abdicar de uma vida em constante comunhão e santi�cação junto ao
Pai, por ter em mente que Cristo tardará em voltar .3
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A humanidade grita por um socorro, seja na dimensão espiritual, social ou política. A
natureza geme com grande expectação (Rm 8.19). Os sinais que alertam sobre o �nal de todas
as coisas estão se agravando, avisando a todos que o �m está próximo. Enquanto isso, a igreja
não pode estar dormindo e nem dispersa, devemos estar em constante preparação para
recebermos o cumprimento da promessa (1 Ts 5.4-10).

Somente Deus sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Mas, há muitos sinais que
mostram que a vinda de Jesus se aproxima e muitos deles se encontram em Mateus 24.1-14
como o aparecimento de muitos falsos cristos (vv. 4,5), não é incomum alguém se apresentar
como o Cristo. Guerras e calamidades (vv. 6.7) são uma referência aos distúrbios mundiais e
uma crise na política internacional. A crescente onda de violência nas principais capitais do
mundo, a expansão do terrorismo e do narcotrá�co acontecem nos dias atuais porque a
iniquidade está se multiplicando (v. 12). Estamos vivendo a época do “princípio das dores” (v.
8). Todos os acontecimentos da atualidade apontam para esta realidade. A fome generalizada
em muitos países e a pandemia da Covid-19 têm ceifado muitas vidas e muitos estão em
desespero. A crise religiosa (v. 12) e o crescimento da apostasia nos últimos tempos têm
alcançado proporções estarrecedoras . Jesus está vindo aí, o problema é que muitos não
querem enxergar essa verdade.

4

Destaque
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Existe uma grande confusão relacionada a segunda vinda de Cristo. Muitos confundem o
arrebatamento da Igreja com o retorno de Cristo em Glória, e acabam nos acusando de
falarmos em três vindas de Cristo. Mas não é assim. “Para os pré-tribulacionistas, o primeiro
evento escatológico é o arrebatamento da Igreja, que não deve ser confundido com a
manifestação do Senhor” . O arrebatamento será secreto e somente para a Noiva do Cordeiro.
O retorno em glória será visível, onde todo o olho o verá. O que apresentamos é uma
sequência didática sobre os eventos futuros relacionados a Cristo. Destarte, “a segunda vinda,
portanto, começa com o arrebatamento da Igreja, que desencadeará uma série de eventos
escatológicos, como o Tribunal de Cristo e as Bodas do Cordeiro, enquanto acontece,
paralelamente, a Grande Tribulação, na terra. Após sete anos, ocorrerá o ápice da segunda
vinda: a manifestação do Senhor, que �nalmente descerá à terra para destruir o anticristo (Mt
24.29-31; Zc 14.1-4; Ap 1.7; 19.11-21)” .

5

5

A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA

O momento atual requer da igreja vigilância. Não podemos viver alheios ao que acontece,
tapando a visão para o nosso entorno e acreditando que tudo um dia vai melhorar. A
tendência mundial a avançar cada vez mais em direção à desordem. A política mundial gira
em torno de alianças macabras e perversas, sendo conduzidas, em sua maioria, por um
pensamento maligno de destruição de vidas.

Cabe, portanto, à igreja apenas uma coisa: santi�cação (Hb 12.14). Somos convidados a
estarmos em constante vigilância, e também a ir em busca de todos, oferecendo-os esperança
em meio ao caos, e a salvação que a nos foi entregue por intermédio da Graça.

Não podemos desprezar a iminência deste grandioso encontro. Há quem dia que Cristo
tardará, ou que Ele não virá novamente. Outros não ouvem os constantes avisos da Palavra de
Deus e o cumprimento das profecias. Contudo, a Igreja deve permanecer �rme em vigilância,
pois o Noivo breve vem, e se tarda um pouco, é porque “é longânimo para convosco, não
querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se” (2 Pe 3.9) .3
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Pregue-se ou não acerca da Segunda Vinda, os sinais proferidos por Jesus e os apóstolos
continuarão ocorrendo até o Arrebatamento, cada vez mais intensos, numa demonstração de
que as palavras do Senhor não passarão (Mc 13.31). Não podemos estar desapercebidos, pois
“�el é o que prometeu” (Hb 10.23,37). E o fato de não sabermos quando Ele voltará (Mt
24.42-44) deve estimular-nos à vigilância (Mt 25.1-13) .6

Destaque

Portanto, que a iminência do Arrebatamento da Igreja de Cristo esteja presente em nossos
corações, não imponho-nos medo, mas trazendo-nos esperança e consolo, alertando-nos a
estarmos preparados em santi�cação e temor, pois brevemente seremos arrancados daqui . A
Igreja tem a ordem de viver à luz da vinda iminente do Senhor para trasladá-la à Sua Presença
(Jo 14.2,3; At 1.11; 1 Co 15.51,52; Fl 3.20; Cl 3.4; 1 Ts 1.10; 1 Tm 6.14; Tg 5.8; 1 Pe
3.3,4) .

3
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VIVENDO COM FIDELIDADE

Por �m, é relevante destacar a importância da nossa �delidade. Somente um crente �el a Deus
permanece pronto a ser arrebatado por Ele no momento do ressoar da trombeta. Aquele que
está adepto do “Deus só deseja o meu coração”, e continua a executar uma vida sem olhar para
o céu, deve, urgentemente, rever os seus conceitos de vida cristã.

A promessa está viva, mas somente será cumprida na vida dos �éis. Por isso que a Bíblia nos
convida ao exercício da santidade (Hb 12.14), pois ela é o passaporte e a a�rmação de
�delidade por parte do cristão.

A �delidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente (Gl 5.22).
Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos,
nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã (Mt 25.21; 1 Co 4.2; 2; Tm
2.19). Viver com �delidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus.
Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneir um Deus �el exige
�delidade do seu povo .4
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Destaque

Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é �el, lealdade, trata-se de uma
demonstração de fé, respeito, constância nos compromissos assumidos .4
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EBD em FocoEBD em Foco
EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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