Retomando: Semana passada, nosso desafio foi o de perceber qual tem sido o assunto mais frequente
que temos tido, qual a palavra mais falada por nossa boca e conhecer o que de fato ocupa o nosso
coração. Qual é o seu assunto principal? Compartilhe conosco.

Estudo 57 – Ele Vai Voltar

 Resumo: Nesta célula, nosso assunto será a volta de Jesus e como devemos nos preparar para
este grande dia que já está para chegar. Você se considera preparado?
Texto: Mateus 3:1-2, Atos 1:9-11 e Mateus 24:27.
Introdução: Há algum tempo tem sido muito difícil assistir os noticiários na TV. São tantas noticias
ruins que muitas vezes acabamos até mesmo nos sentindo mal. Rumores de guerras, pais contra filhos,
filhos contra pais, o amor das pessoas se esfriando, catástrofes naturais, etc. Algumas notícias são até
mesmo custosas de acreditar, tamanha maldade, crueldade ou desastre. A verdade é que o mundo que
vivemos hoje tem se mostrado muito assustador. Pessoas optando por não ter filhos por conta do medo
do que elas podem vir a viver neste mundo tão cruel. Na verdade, todas essas coisas já foram previstas
na palavra de Deus. Elas são apenas os sinais de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima.

1)Você está esperando pela volta de Jesus?
É incrível como nós, que nos denominamos cristãos, passamos tanto tempo sem sequer pensar na volta
do nosso Rei Jesus. Mas está é uma realidade que está muito próxima de nós. O texto de Mateus 1,
nos conta a respeito de João Batista, de sua pregação. Ele estava anunciando a vinda de Jesus na terra.
Sua palavra era de arrependimento, ou seja, de preparação para a Sua vinda. Nós não sabemos o dia e
nem a hora que Jesus vai voltar, nem mesmo os anjos sabem. O texto de Mateus 24 que lemos, nos
fala que a segunda vinda de Jesus para nos buscar será como o relâmpago. O relâmpago pega todos
de surpresa, ninguém sabe quando ele virá. Então precisamos estar esperando a volta de Jesus
a todo o momento da nossa vida. Sua vinda é certa. Em atos 1, vemos que enquanto Jesus estava
terminando de falar, Ele foi elevado aos céus e todos estavam olhando para esta cena. E de repente,
aparecem dois homens vestidos de branco (anjos) e afirmam a eles: por que vocês estão olhando para
o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, irá voltar. Temos uma promessa Bíblica de que
Jesus irá voltar para nos buscar e nos levara para morar eternamente junto Dele na Glória. Ele
próprio nos fez essa promessa. A grande questão é se realmente nós O estamos esperando, se temos
nos preparado para este momento, que nem mesmo sabemos quando será. Jesus disse que iria subir e
preparar uma morada para nós, junto ao Pai e que nossa vida com Ele será eterna. La não haverá mais
dor, nem choro, pois ele enxugara dos nossos olhos toda lagrima. Mas antes que isso aconteça é
necessário que estejamos preparados para que quando Jesus voltar possa nos encontrar prontos para
subir com Ele.

2)O que podemos fazer para estar prontos para a vinda de Jesus?
Muitas pessoas pensam em viver suas vidas da maneira como bem entendem, o que eles chamam
erradamente de aproveitar a vida. Então, depois, quando já estiverem velhos, pensarão em Jesus e em
morar no céu. O problema é que ninguém sabe a respeito de sua própria vida, não sabemos se ao final,
teremos essa oportunidade. Precisamos HOJE ainda, nos preparar para a volta de Jesus.
I – Aceitar Jesus em sua vida hoje. A Palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará e toda
língua confessara que Jesus e o Senhor. Porem, não podemos correr o risco de que esse dia
aconteça quando já não há mais chances de salvação. Precisamos hoje mesmo decidir por Jesus.
Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Hoje é o dia! Dia de aceitar que Jesus seja o rei do seu coração,
que Ele governe sua vida bem como tudo o que é seu. Decida HOJE por Jesus.
II – Andar em santidade. Não podemos nos esquecer de que o pecado nos separa de Deus. Então,
como estaremos com Ele na eternidade estando nos separados? Decida abandonar a vida pecaminosa
ou mesmo aqueles pecados que insistem em permanecer em sua vida. Coloque em ordem a sua casa
ainda hoje. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vera ao Senhor. Se e nosso desejo viver na
eternidade ao lado de Deus, se desejamos subir aos céus com Jesus, precisamos escolher a vida
de santidade. Fuja do pecado, busque ser santo.
III- Falar de Jesus e de Sua volta para as pessoas. De acordo com a palavra de Deus, Jesus não
voltará até que todos tenham tido a oportunidade de ouvir sobre Jesus e sobre o plano de salvação.
João Batista foi separado naquele tempo, para preparar as pessoas para a vinda de Jesus. Hoje, nós
fomos separados como João Batista para preparar o caminho para a segunda volta de Jesus.
Não somente eu irei subir com Jesus, mas também toda a minha casa, todos os meus amigos e
aqueles que estão à minha volta. Todos precisam ter a oportunidade de ouvir de Jesus.
Conclusão: É hora de nos arrependermos e colocar em ordem a nossa vida, Jesus está voltando. Você
está preparado? Querendo ou não, acreditando ou não, esse dia chegara para todos, sem exceção. Você
gostaria de estar preparado? Gostaria de subir com Jesus e morar eternamente ao lado de Deus Pai?
Levante a mão, vamos orar.

Desafio: Durante esta semana, avalie sua vida e decida colocar em ordem as coisas que estão em
desacordo com a palavra de Deus. O que em sua vida esta desalinhado com o que a Bíblia diz? Você
está preparado para subir com Jesus? Proponha um tempo de jejum para se separar e clamar a Deus
por santidade.

Aos líderes: Este e o momento de fazer com eles a oração para aceitar a Jesus. Coloque-se a
disposição para conversar sobre possíveis pecados e coisas que desejam ajustar em sua vida e ensineos a jejuar.

