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Hoje chegamos na última lição de mais uma 
série. Nos últimos domingos falamos sobre o 
novo mundo e vimos como as pessoas, espe-
rançosas, aguardavam a vinda do Messias que 
tinha sido anunciado por profetas e também 
por João Batista. No decorrer do mês falamos 
sobre a missão de Jesus aqui na terra, mostran-
do como ele montou uma “equipe improvável”  
para cumprir o seu ministério aqui na terra e no 
último domingo vimos como Ele nos advertiu a 
guardar o nosso coração, prestar atenção nas 
coisas importantes e nos ensinou a amar a 
Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo 
como a nós mesmos.
Hoje queremos focar naquilo que ousamos 
chamar de missão final, referindo-nos à volta 
de Jesus, à segunda vinda Dele ao mundo. Sim! 
Jesus voltará! Ele morreu, ressuscitou e antes 
de ascender aos céus nos deixou uma promes-
sa maravilhosa:

“Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês. 
Dentro de pouco tempo o mundo já não me 
verá mais; vocês, porém, me verão. Porque eu 
vivo, vocês também viverão” (João 14:18-19)

Jesus caminhou pela terra espalhando, ensi-
nando e vivendo o amor. Ele curou pessoas, 
libertou cativos, deu esperança aos cansados, 
perdão e vida nova aos pecadores. Mesmo 
depois de ter sido crucificado, a missão de 
Jesus não se encerrou. Ele ressuscitou, está 
vivo e através de nós, ainda hoje, manifesta 
seu amor e poder. 

Desde quando eu era criança eu ouço prega-
dores falarem sobre a volta de Jesus e o 
apocalipse, ou como alguns preferem, o final 
dos tempos! Esse tipo de mensagem me 
deixava muito assustada e insegura. Eu tinha 
medo, muito medo do que poderia acontecer. 
Lembro que as passagens bíblias sobre o 
assunto sempre mencionavam coisas terríveis: 
guerras, fome, choro, gemidos, desespero, 
fogo e morte (Isaías 13:9; Apocalipse 6:12-13; 
Lucas 21:25-26; Mateus 24:^29 e 36; 2 Pedro 
3:7-12; 1 Tessalonicenses 5:1-9; Sofonias 1:14-18; 
Apocalipse 12:9; Marcos 13:32; Mateus 24:4-
-42).

Entretanto, com o passar do tempo entendi 
que a volta de Jesus deve ser esperada com 
alegria por todos aqueles que são salvos e con-
fiam que a eternidade é o nosso verdadeiro lar! 
(Isaías 65:17; Salmos 27:39; Hebreus 9:27-28; 
Mateus 25:31-33; João 14:1-23; 2 Coríntios 2:9; 
Apocalipse 21:1-8; Apocalipse 22: 12-21)
Quando olhamos para o passado podemos 
fazer uma lista imensa de fatos trágicos e estar-
recedores que a humanidade vivenciou e que 
por muitos, foi tido como “o fim do mundo” ou 
o prenúncio dele. No cenário atual – em tempos 
de uma pandemia que ameaça a saúde, a políti-
ca e a economia mundial – temos vivenciados 
dias muito difíceis, de morte, solidão, desespe-
ro, falta de amor e esperança. E aí quando olha-
mos para o futuro, nos perguntamos: o que 
acontecerá com a humanidade?
Essa resposta varia de acordo com o foco que 
temos.  Se olhamos apenas para o mundo ou 
para nós mesmos, não encontraremos saída 
para nada. Teremos a certeza de que as coisas 
irão piorar e que tudo vai acabar!
Mas se usarmos os olhos da fé e olharmos para 
Jesus, veremos o amor de Deus pela humani-
dade, lembraremos que temos um Salvador, o 
Cabeça da Igreja, a Fonte de descanso, o Cami-
nho, o melhor Amigo, a Vida abundante e 
Eterna!

Não precisamos temer, apenas crer! Jesus pro-
meteu e Ele voltará! A missão final será cumpri-
da. Não sabemos quando, mas Ele virá aqui 
novamente para nos buscar e todo olho o verá 
(Mateus 24:27; Apocalipse 1:7). Precisamos 
estar vigilantes, preparados, prontos (Mateus 
24:42). Até lá, continuaremos neste mundo, 
vivendo pela fé, vestidos com a armadura de 
Deus e lutando com firmeza e sem recuar para 
resistir e bloquear os ataques do inimigo das 
nossas almas, falando a verdade, promovendo 
a justiça, proclamando o evangelho da paz e 
compartilhando o amor de Deus! 
(Efésios 6:11-18).

PARA O NOSSO CORAÇÃO

NÃO PRECISAMOS
TEMER, APENAS CRER!



• Fazer um resumo da série do mês, resgatan-
do os temas anteriores, lembrando que o povo 
esperou pelo Messias anunciado pelos profetas 
e por João Batista e quando Jesus nasceu, um 
novo tempo foi inaugurado. Para cumprir sua 
missão aqui na terra – curando, libertando, 
ensinando e amando pessoas.

Jesus montou uma equipe de pessoas “impro-
váveis”. Junto com sua equipe Jesus mostrou 
que devemos guardar o nosso coração, prestar 
atenção nas coisas importantes: amar a Deus 
sobre tudo e amar os outros também.

• Falar que Jesus morreu e ressuscitou e antes 
de subir aos céus prometeu que vai voltar a 
este mundo para nos levar morar com ele nos 
céus eternamente (João 14:18-19)

   
    

CONEXÃO
COM OS ADOLESCENTES

• Ensinar que o final deste mundo é conhecido 
como apocalipse. Muita gente tem medo de 
tudo que vai acontecer quando chegar este 
tempo, assim como muita gente está assustada 
com as coisas estranhas que estão acontecen-
do atualmente. (Isaías 13:9; Apocalipse 6:12-13; 
Lucas 21:25-26; Mateus 24:^29 e 36; 2 Pedro 
3:7-12; 1 Tessalonicenses 5:1-9; Sofonias 1:14-18; 
Apocalipse 12:9; Marcos 13:32; Mateus 24:4-42).

• Afirmar que quem confia em Jesus não preci-
sa ter medo de nada e pode ter a certeza de 
que com Ele temos um futuro de paz e alegria 
(Isaías 65:17; Salmos 27:3-9; Hebreus 9:27-28; 
Mateus 25:31-33; João 14:1-23; 2 Coríntios 2:9; 
Apocalipse 21:1-8; Apocalipse 22: 12-21)

• Reforçar que tudo que Jesus promete, Ele 
cumpre (Mateus 24:35). A missão final vai 
acontecer. Jesus voltará. Não precisamos ter 
medo de nada, apenas devemos estar prepara-
dos e continuar vivendo neste mundo com fé e 
amor (Efésios 6:11-18).

      

JESUS PROMETEU QUE VAI VOLTAR A
ESTE MUNDO PARA NOS LEVAR MORAR
COM ELE NOS CÉUS ETERNAMENTE 



PEQUENO
GRUPO

2

3

1 
Quando você pensa no fim dos tempos, no apoca-
lipse e na volta de Jesus, como você imagina que 
será e quais os sentimentos que você tem? 
1 Tessalonicenses 4.16-17

Não sabemos o dia nem a hora quando Jesus irá 
voltar, mas ele deixou uma importante missão para 
nós aguardarmos seu retorno. Que missão é essa e 
como você pode ser parte dela?
Leia Mateus 24.14; 28.19-20

Como você acha que a missão que Jesus nos 
deixou e a espera por sua volta interferem nas suas 
atitudes e no seu coração em seu cotidiano? 
Leia Mateus 24.42-44/Lucas 9.26/1 Pedro 3.15



A bíblia nos fala que quando Jesus voltar, Ele virá de repente, como um relâmpago que 
corta o céu (Mateus 24:27) e que todas as pessoas poderão vê-lo (Apocalipse 1:7). A bíblia 
também nos diz que o céu será um lugar lindo, com ruas de ouro (Apocalipse 21:21) e que 
todos nós teremos um lugar bem especial para morar (João 14:2). Com base nestes 4 
versículos, use sua imaginação e faça desenhos montando uma história em quadrinhos 
para contar aos seus amigos como será a volta de JesuS

D3SAF10
DA SEMANA

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Os céus e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais” 
(Mateus 24:35)
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