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Comentário lição 13

Chegamos ao �nal de mais um trimestre. Esta última lição coroa o estudo sobre a vida e o
ministério do apóstolo Paulo. A Palavra de Deus mostra que o apóstolo cultivava a esperança
cristã em sua vida e que ela cumpriu um papel importante diante de circunstâncias das mais
difíceis na vida do apóstolo. Nesse sentido, com base na esperança apostólica, esta última lição
tem como objetivo enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos .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.

A CONSCIÊNCIA DE PAULO DIANTE DA MORTE

Quando o �nal de sua vida estava se aproximando, Paulo pôde con�antemente dizer que foi
�el ao seu chamado. Deste modo, ele enfrentou a morte calmamente, sabendo que seria
recompensado por Cristo .2

A caminhada se aproximava do �m, e Paulo, consciente disso, não desprezou os seus passos até
o seu momento �nal. O apóstolo fez uma rápida análise de tudo aquilo que enfrentou,
porém, destacou que apesar de tudo permaneceu �rme na defesa da fé e no que lhe foi
proposto fazer. O apóstolo apresenta a sua certeza de redenção e a sua con�ança em Deus em
seus momentos �nais, pois entendia que a morte não era o �m, mas sim o começo de uma
eternidade de gozo e alegria com Cristo.
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Ao passar em revista a sua vida dedicada a Deus, Paulo reconhece agora que a sua morte é
iminente, e descreve sua vida cristã nos seguintes termos. (1) Considera a vida cristã como um
“bom combate”; ela é a única luta que vale a pena. Lutou contra Satanás (Ef 6.12); contra os
erros religiosos dos judeus e dos pagãos (2 Tm 3.1-5; Rm 1.21-32; Gl 5.19-21); contra o
judaísmo (At 14.19; 20.19; Gl 5.1-6); contra o antinomismo e a imoralidade na igreja (2 Tm
3.5; 4.3; Rm 6; 1 Co 5.1; 6.9,10; 2 Co 12.20,21); contra os falsos mestres (2 Tm 4.3-5; At
20.28-31; Rm 16.17,18); contra a deturpação do evangelho (Gl 1.6-12); contra o
mundanismo (Rm 12.2); e contra o pecado (Rm 6; 8.13; 1 Co 9.24-27). (2) Completou a sua
carreira em meio a provações, di�culdades e tentações, e permaneceu �el ao seu Senhor e
Salvador durante toda a sua vida (2 Tm 2.12). (3) Conservou lealmente a fé, em tempos de
severas provações, de grande desalento e de muitas a�ições, não somente quando era
abandonado pelos amigos, mas também quando teve de enfrentar a oposição dos falsos
mestres. Nunca cedeu terreno no tocante à verdade original do evangelho (2 Tm 1.13,14; 2.2;
3.14-16; 1 Tm 6.12) .3

Destaque

Uma das coisas mais importantes na caminhada cristã é estar consciente diante do
enfrentamento que se trava. O apóstolo estava preso e estava consciente de que a sua saída da
cela era para a morte. Mas o que enchia o apóstolo de esperança era a herança espiritual que
lhe esperava. O apóstolo já estava completamente desapegado da Terra, seu alvo era apenas ser
participante da glória celestial que breve estaria diante dele […] A morte existe e não podemos
evita-la. Entretanto, é possível enfrenta-la de maneira gloriosa e sublime, pois a morte não é o
�m, mas o início de uma nova etapa da vida cristã .1

A DOUTRINA BÍBLICA DE PAULO SOBRE A VOLTA DO SENHOR

O apóstolo Paulo apresentou, em seus escritos, os elementos referentes a volta do Senhor. Ele
descreveu bem todos os aspectos relacionados à segunda vinda de Cristo, desde o seu evento
desencadeador (o Arrebatamento da Igreja) até o evento �nal da segunda vinda com o
aparecimento de Cristo em Glória.
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Paulo a�rma, na sua carta enviada à igreja em Tessalônica, que existem eventos nos quais a
igreja não passará, pois será arrancada dessa terra para viver eternamente com Cristo (1 Ts
4.16,17). As cartas aos Tessalonicenses são um grande tratado acerca dos eventos relativos a
segunda vinda de Cristo. No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, por exemplo, o apóstolo
apresenta o Arrebatamento da Igreja com os seus detalhes, descrevendo como será a redenção
dos santos, tantos os vivos como os que já dormem.

Após falar a respeito da volta de Cristo a �m de arrebatar os seus seguidores (1 Ts 4.13-18),
Paulo passa a tratar sobre o assunto do derradeiro juízo divino contra os que rejeitaram a
salvação em Cristo, nesse tempo terrível chamado “o Dia do Senhor” (1 Ts 5.2). O
arrebatamento dos crentes (1 Ts 4.17) será simultâneo com o início do “Dia do Senhor” […] O
“Dia do Senhor” refere-se não a um dia de 24 horas, mas a um extenso período de tempo que
culminará com os inimigos de Deus sendo derrotados e, posteriormente, o reino terrestre de
Cristo .3

Os ensinos paulinos sobre a segunda vinda de Cristo nos enche de esperança, e não deve gerar
em nós medo. Uma razão pela qual a esperança da volta de Cristo é tão grande consolo para os
crentes é que Ele nos livra da terrível ira de Deus, isto é, os juízos do Dia do Senhor. Paulo
identi�ca nosso livramento do dia da ira de Deus, bem como nossa esperança da salvação, com
a morte sacri�cial de Cristo e seu retorno para nos levar à vida eterna juntamente com Ele .3

Destaque

A volta de Cristo se dará em duas fases: a primeira, visível somente aos santos do Senhor; a
segunda, visível a todos os homens. A primeira fase é o Arrebatamento da Igreja e a segunda é
a vinda gloriosa e triunfal do Senhor Jesus com sua Noiva […] devemos estar preparados para
o Arrebatamento da Igreja. Essa preparação envolve vigilância espiritual, santidade na vida e
cultivo da verdadeira esperança. Nossos olhos devem estar voltados para esse grande
acontecimento .1

DOS TEMPOS E DAS ESTAÇÕES ATÉ A VOLTA DO SENHOR
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A frase “acerca dos tempos e das estações” se refere ao conhecimento do que acontecerá no
futuro, especi�camente por ocasião da volta de Cristo . Não podemos a�rmar e “cravar” uma
data especí�ca para o momento do Arrebatamento da Igreja, muito menos para o retorno de
Cristo em Glória. Muitos especulam, erroneamente, a respeito de uma data para esse glorioso
evento, porém, não nos cabe adivinhar quando irá acontecer, mas sim apenas esperar
prudentemente o retorno do Noivo.

2

Paulo estava falando sobre a doutrina da iminência. Tudo o que isto quer dizer é que Jesus
pode retornar a qualquer momento. Não há condições a satisfazer que o impeça de retornar
hoje, à noite, ou amanhã. Nós sabemos que o cometa Halley não irá retornar até o �nal do
século XXI. Mas os cristãos, durante os séculos, estiveram cientes de que Jesus pode retornar a
qualquer momento .4

A iminência do Arrebatamento da Igreja nos convida a viver prudentemente. Precisamos
fugir dos embaraços que essa vida nos apresenta, e buscar, constantemente, a nossa
santi�cação.

Os esforços para determinar a data da volta de Cristo são tolos. Não seja enganado por
ninguém que reivindique sabe-lo. No texto somos informados que ninguém sabe o dia nem a
hora, e que até crentes serão surpreendidos. O Senhor retornará de repente e
inesperadamente, adverte Paulo, então esteja pronto! Pelo fato de ninguém saber quando
Jesus voltará à terra, devemos estar prontos a toda hora. Suponha que Ele voltasse hoje. Como
Ele o encontraria vivendo? Você está pronto para encontra-lo? Viva cada dia preparado para
receber a Cristo .2

Destaque

Não nos cabe adivinhar os tempos e as estações de que todas essas coisas acontecerão. O que
precisamos cultivar é uma vida no Espírito, com vigilância, aguardando que o Senhor venha a
qualquer momento […] O nosso objetivo, portanto, não é adivinhar o dia e a hora da vinda
do Senhor, mas viver a vida cristã na dimensão do Espírito Santo e na dimensão do povir.
Nosso Senhor breve virá! .1
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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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