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Comentário lição 09

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.

O QUE É O RETORNO TRIUNFAL DE CRISTO

Já aprendemos acerca dos eventos relacionados à Segunda Vinda de Cristo. Assim,
entendemos muito bem que ela terá início com o seu agente desencadeador chamado
Arrebatamento da Igreja, que será o ponto de partida para uma série de acontecimentos que
culminarão no Retorno de Cristo em Glória. Mas en�m, o que seria o retorno de Cristo em
Glória?

Estamos falando do momento no qual Cristo, juntamente com o exército celestial composto
pelo anjos e pela sua esposa (por já ter havido a festa das bodas), aparecerá nas nuvens com
grande Poder e Glória assentando sobre um cavalo branco, para resgatar a Israel e iniciar o seu
governo milenial a partir do trono de Davi (Ap 19.11-16).

Israel se encontrará em desespero, cercada pelas tropas sob o comando da primeira besta.
Enfraquecidos pelo longo combate, olharão para os montes esperando o seu socorro (Sl
121.1). O avanço da investida cada vez mais forte e ameaçador o farão entrar em desespero,
sabendo que mais uma vez correm o risco iminente de serem eliminados da terra […] Quando
tudo parecer perdido para a nação santa, então, nesse momento, o céu será aberto (Ap 19.11-
17), o socorro de Israel chegou. Cristo, o verdadeiro Messias, aparecerá em resgate dos judeus
no momento de maior a�ição de sua existência. Uma intervenção providencial para os �lhos
de Jacó .1
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No momento mais cruciante da Grande Tribulação, Cristo voltará para fazer justiça […] Sua
vinda em grande Glória e Poder, depois da Grande Tribulação, será visível a todos: “Eis que
vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram; e todas as tribos da
terra se lamentarão sobre ele. Sim! Amém!” (Ap 1.7) […] Todos saberão quem Ele é, e aqueles
que o rejeitaram chorarão por terem �cado cegos para a verdade .2

Todo o globo terra então reconhecerá a Glória de Cristo. Todos o verão em esplendor. Esse
momento não será escondido de ninguém, e todos saberão que a mensagem do evangelho que
é pregada hoje e rejeitada por muitos é a plena verdade. Ah como será difícil para muitos
entenderem �nalmente o quanto estão errados em sua trajetória.

PROPÓSITOS PARA O RETORNO TRIUNFAL

Como já falamos anteriormente, a vinda de Cristo em Poder e Glória tem por objetivos
resgatar a Israel da sua opressão e perseguição levantada pelos seus inimigos, destruir as tropas
malignas que marcham contra Israel e implantar o seu governo milenial na terra. Isso tudo
cumprindo as profecias que falam a respeito de cada acontecimento aqui listado.

O �nal da Grande Tribulação será o momento mais dramático da história dos judeus por
estarem sitiados por todos os lados de exércitos das nações confederadas sob o domínio da
Besta. Nesse momento, quando não houver mais nenhuma esperança de salvação, a ponto de
serem devorados pelo exército inimigo, levantarão os olhos e clamarão angustiadamente
pedindo o Messias. Segue-se o relato bíblico onde será cumprida a profecia de Cristo: “Porque
eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome
do Senhor!” (Mt 23.39). Será nessa situação crítica de Israel que o Senhor Jesus descerá em seu
socorro. Diz Isaías: “Eis a voz dos teus atalaias! Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque
olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião” (Is 52.8) .2
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A Bíblia a�rma que a descida de Cristo ocorrerá no monte das Oliveiras (Zc 14.3,4),
cumprindo assim a promessa que está escrita em Atos 1.11: “Esse Jesus, que dentre vós foi
recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir”. Cristo e os seus santos
pousarão na terra: “E, naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras” (Zc 14.4).
E Ele porá �m à Grande Tribulação, vencendo a falsa trindade satânica (2 Ts 2.6-8), na batalha
contra os seus exércitos .1

O retorno de Cristo em Glória cumprirá um grande número de profecias como as já listadas
acima. Será o evento necessário para Israel, pois além de serem resgatados de sua opressão,
entenderão e reconhecerão a Cristo como o verdadeiro Messias no qual rejeitaram. Nesse
momento a segunda parte da visão de Ezequiel acontecerá: “[…] assopra sobre estes mortos,
para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem; então, o espírito entrou neles, e
viveram e se puseram de pé, um exército grande em extremo” (Ez 37. 9,10; conforme relatado
em Zc 12.10; 13.9).

UMA PLENA INTERVENÇÃO DIVINA

No momento em que Cristo vier ao resgate de Israel, algo surpreendente acontecerá. No
momento em que Seus pés tocarem o monte das Oliveiras, “a topogra�a da área será mudada
dramaticamente. O monte fender-se-á: uma metade avançará para o Norte, a outra, para o
Sul, deixando um vale entre ambas metades” .3

Nesse momento, as tropas malignas que estarão marchando com o objetivo de eliminar de
uma vez por todas a Israel mudarão o seu foco. Ao verem Cristo descendo do céu com grande
Poder e Glória, e sob a ordem do anticristo, a multidão se organizará para marchar contra o
exército celestial que veio como intervenção e socorro para os judeus.

A investida não galgará sucesso. Todos serão mortos com a palavra da boca de Jesus (Ap
19.21). A Bíblia narra que haverá uma grande perturbação no meio das tropas, que se virarão
contra si mesmas (Zc 14.13). Seus olhos serão apodrecidos em suas órbitas, e suas carnes serão
consumidas, estando eles ainda de pé (Zc 14.12) .1
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Nesse mesmo instante, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo (Ap
19.20) e satanás será aprisionado por mil anos (Ap 20.1,2). Assim, e após o tribunal das nações
que ocorrerá no vale de Josafá (vale da decisão; Jl 3.2,12,14), local desconhecido na geogra�a
de Israel, mas que muito provavelmente aparecerá após o monte das Oliveiras dividir-se em
dois; Cristo dará início ao seu governo milenial. Será um momento ímpar na história da
humanidade, pois a terra provará da verdadeira justiça divina.

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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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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