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O QU E JESU S FA R Á A PÓ S O SEU
poder e grande glória. E ele enviará os seus
R ET OR N O ?
anjos com grande som de trombeta, e estes
M ark H itchcock reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de
uma a outra extremidade dos céus? (M t
Cremos que, algum tempo após o nosso
24.30-31).
arrebatamento ao céu, Jesus Cristo voltará
conosco à terra. O que o Senhor fará então? 3°) Cristo julgará os que estiverem vivos. Por
ocasião da Sua vinda, todos os homens de
Eis uma breve exposição a respeito.
todas as nações que tiverem sobrevivido à
? A Bíblia cita seis atos essenciais que Jesus
Tribulação comparecerão diante Dele. N essa
executará após o Seu retorno à Terra.
1°) Cristo vencerá o Anticristo e seus exércitos ocasião se verificará se eles poderão entrar em
(Ap 19.19-21). Conta-se que alguns soldados Seu reino (M t 25.31-46). Esse julgamento é
do exército do imperador romano Juliano, o chamado de ?separação das ovelhas dos
bodes?. Cristo também reunirá todos os
Apóstata (332-363 d.C.) torturaram um
judeus vivos do deserto para determinar quem
cristão durante um deslocamento deles à
entrará no Seu reino (Ez 20.33-38).
Pérsia. Cansados da sua brincadeira cruel,
4°) Cristo ressuscitará os mortos. U m dos
olharam para sua pobre vítima e
perguntaram-lhe zombando: ?O nde está agora eventos subsequentes à Sua Segunda Vinda
o seu deus carpinteiro?? O homem olhou para será a ressurreição dos crentes do Antigo
Testamento e da Tribulação. Eles serão
eles com seu rosto ensanguentado e disse:
?Está construindo um caixão para o imperador ressuscitados e premiados para reinarem com
de vocês?. Q uando o Senhor Jesus retornar, o Cristo (Ap 20.4-6; ver também Dn 12.1-4).
O s crentes neotestamentários oriundos da Era
Anticristo e todos os outros líderes ímpios
da Igreja não participarão desta ressurreição
serão aniquilados pelo Deus de quem
porque os crentes que morrerem durante a
zombaram.
2°) Cristo reunirá o Israel fiel para restaurá-lo presente era (o período da Igreja) já
(R m 11.26). A promessa talvez mais citada no ressuscitarão por ocasião do Arrebatamento
que ocorrerá sete anos antes.
Antigo Testamento é a de que um dia Deus
reunirá e restaurará o povo de Israel (Is 43.5-6; 5°) Cristo prenderá o Diabo (Ap 20.1-3). Será
a primeira providência de Jesus após o Seu
Jr 30.10; 33.6-9; Ez 36.24-38; 37.1-28). O
retorno. U m poderoso anjo o agarrará e o
processo de reunião de Israel começou em
1948, quando nasceu o atual Estado de Israel, e lançará por mil anos no abismo. Após esse
período, ele será solto brevemente.
prossegue até hoje, devendo continuar até a
Segunda Vinda de Cristo. Durante o período 6°) Cristo assumirá o Seu reinado (Ap 19.16).
da Tribulação, Israel será disperso pela última Cristo retornará como Rei dos reis e Senhor
dos senhores! Ele se assentará em Seu
vez (Z c 14.1-2), e na sua Segunda Vinda
maravilhoso trono e reinará sobre a Terra (Dn
Cristo reunirá os judeus crentes para
restaurá-los como Seu povo (Is 11.11-16; Ez 2.44; M t 19.28; Lc 1.32-33).
39.25-29). M ateus 24 descreve a dispersão dos - "Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o
judeus durante a Tribulação (24.15-21) e sua verá, até os mesmos que o traspassaram; e todas
subsequente reunião sob o M essias: ?Então
as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim.
aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e Amém" (Apocalipse 1:7 ACF)
todas as nações da terra se lamentarão e verão o M aranata!
Filho do homem vindo nas nuvens do céu com
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Jesus. 36 E, enquanto eles iam ao longo do
caminho deles, chegaram acima de certa água, e diz
Concerned Christian
o eunuco: "Vê, aqui há água. Q ue me impede de ser
(traduzido e adaptado por H élio de M .S.)
submerso?" 37 E disse Filipe: "Se crês provenienteSe o verbo grego "Baptizo", ou as variações
de- dentro- de todo o teu coração, então é lícito." E,
utilizadas nas Escrituras, não significa "submergir"
havendo respondido, disse ele: "Eu creio Jesus Cristo
"mergulhar" ou de alguma forma imergir
completamente dentro de água (que é o elemento em ser o Filho de Deus." 38 E ele ordenou parar a
que se deve ser imerso de acordo com as Escrituras carruagem, e desceram ambos para dentro da água,
tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o submergiu.
Atos 10:47-48)
47 Então lhes respondeu Pedro: "Porventura pode 39 Q uando, porém, vieram- para- cima, para- forada água, o Espírito de o Senhor arrebatou- paraalgum homem proibir a água para não serem
longe a Filipe, e não mais o viu o eunuco; porque
submersos estes varões que ao Espírito, o Santo,
continuava o seu caminho, jubilando.
receberam em- mesma- maneira- como também
nós?" 48 E ordenou serem eles submersos em o
Se Sprinkling (ou borrifar por cima) era suficiente,
nome de o Senhor. Então , rogaram a ele para
por que parar a carruagem [a comitiva levava bastante
demorar-se por alguns dias.
água]? ?
Se "Baptizo" não quer dizer isso, ent ão POR
QU E PA R A R A CA R RUAGEM ? [cada pessoa na
?Se derramar uma pequena quantidade de água [por
comitiva levava seu cantil de água, e certamente
cima da pessoa] fosse suficiente, por que parar a
havia alguns cavalos ou camelos ou carroças que
levavam água, para tão longa viagem que atravessaria carruagem [a comitiva levava bastante água]? ?
lugares secos] Leia Atos 8:26-39. ?
?Se a oração era suficiente, por que parar a carruagem
26 O ra, um anjo de o Senhor falou a Filipe,
dizendo: "Levanta-te e vai em direção ao sul, sobre o [somente junto às muitas águas] [podiam orar em
caminho, aquele descendo proveniente- de- junto- qualquer lugar sem água, ou orar na carruagem
andando] ??
de Jerusalém para dentro de Gaza. O mesmo está
deserto." 27 E, havendo-se, levantado, partiu. E eis
N ote que, .... [Felipe] N ÃO disse "você não precisa
um varão etíope, um eunuco, um poderoso sob
Candace (a rainha dos etíopes), o qual estava sobre descer para aquela água, pois podemos apenas usar
esta água potável que você tem e que vai ser
todos os tesouros dela, o qual tinha vindo para
suficiente, ou pegar este jarro de água e despejá-lo
dentro de Jerusalém lá objetivando- adorar. 28
Estava ele regressando e, estando- assentado sobre a sobre você e você será salvo." ?
sua carruagem, lia o profeta Isaías. 29 E disse o
Você percebe, a Bíblia usa palavras simples para que
Espírito a Filipe: "Chega-te, e sê tu colado a essa
qualquer um que entende como ler possa entender.
carruagem." 30 E, havendo Filipe corrido até
N unca Deus exigiu que você tenha um diploma
próximo, o ouviu lendo o profeta Isaías, e disse:
"O ra, pelo menos entendes tu o que lês?" 31 Ele, universitário ou algum doutorado [ou tenha a ajuda
de um doutor] para que possa entender Suas palavras.
porém, disse: "Q ue modo há para que eu possa
entender, a não ser que algum homem me guie?" E
rogou a Filipe para este, havendo subido, se assentar Deus escreveu de modo que o simples e o sábio
possam [ambos] aprender ao ler a Bíblia [lendo-a
juntamente- com ele. 32 O ra, o conteúdo da
Escritura que ele lia era este: "Tal como uma ovelha com toda reverência e fé], mas, se Ele tivesse escrito
[somente] para o "sábio", [então] o simples nunca
para matança, assim foi Ele levado; e tal como um
aprenderia. ?
cordeiro mudo está diante daquele que o está
tosquiando, assim Ele não abre a Sua boca. 33 N a
Sua humilhação, o Seu julgamento foi retirado; e a Então, em vez de espalhar dúvidas e
intencionalmente bagunçar todo o assunto, por que
Sua geração, quem declarará? Porque a Sua vida é
você não usa seu intelecto para ajudar as pessoas a
levantada- e- levada para longe da terra." 34 E,
entenderem melhor as simples verdades das
havendo respondido, disse o eunuco a Filipe:
"Rogo-te: concernente a Q uem o profeta diz isto? Escrituras.?
Concernente a si mesmo, ou concernente a Algum
homem diferente?" 35 H avendo, então, Filipe
aberto a sua boca, e havendo principiado a- partirdesta mesma Escritura, lhe pregou- as- boas- novas:

Se "Baptizo" N ão Significa "Subm ergir"

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01 David Pegoral
02 Dilza Souza Vieira
02 Pedro Santos N eto
02 Vera Lúcia Botelho
Campanha
05 Caroline M oreira
05 M aria de Fátima
Farias Santos Lima
07 Flordeliz Silva
08 Aparecida M orais
13 M ariana Libonati
Da Volta
13 Rozeli Da Silva
14 João Pedro Portella
dos Santos
15 Flávio Silva Borba
15 O síris Fráguas
M aciel
16 Daniel Oliveira
17 André Teixeira
17 Z ilmara Sales
18 M ary Jane
Rodriguez
21Antonio Da Silva
21 Edileuza M arques

23 M arineuza Santos
23 M atheus Varela
M endes
23 Sarah Andrade de
M iranda
24 K arine Q ueiroz
24 M árcia M aia
28 Fabiana M esquita
28 Renilda de Castro
29 Evandro Rêga Bita

BOD A S
12 Daniela & Leandro
13 M ariana &
Venâncio
13 Lúcia & Paulo
20 Adriana & M oacyr
22 Fabiana & Pedro
24 Rosimaire & José
Alves

EBD ADULTOS
N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne
aos dom ingos às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual:
R evist a EBD
Se deseja se batizar, participe da turma de
Batizandos. O s Batismos são sempre no
último domingo de cada mês e a turma de
batizandos começa no primeiro domingo.
Para inscrever-se, procure o Pr.
M aur icio.

EBD Jovens e Adol escent es
A Escola Bíblica Especial para Jovens
acontece aos domingos a partir das 9:30h
na sala da juventude no 3º andar.
Para A dolescentes, às 10:30h, na mesma
sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna,
adequada à faixa etária e incentivam o
debate.
FRASE DO MÊS
"Você não ganha todo m undo para o
Senhor, m as você sem pre pode ganhar
alguns."
John R . R ice

O Pai E O Filho N os Salm os

afrontam todo o dia; os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. 9 Pois tenho
D avid Cloud comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida, 10 Por causa da Tua ira e
O que se segue foi extraído de M astering the English Bible: Old Testament , que é um curso
da Tua indignação, pois Tu me levantaste e me arremessaste para baixo. 11 O s meus dias são
de pesquisa bíblica, um comentário de um volume e um M anual da Bíblia, www.wayoflife.org como a sombra que declina, e como a erva me vou secando.
Alguns dos Salmos contêm conversações entre Deus Pai e o Filho, as quais nos maravilham.
12 M as Tu, ó SEN H OR , permanecerás para sempre, a Tua memória de geração em geração.
N os Salmos vemos a doutrina da Trindade. Vemos que Deus tem um Filho, e o Filho é o
13 * Tu* Te levantarás e terás misericórdia de Sião; pois o tempo de Te compadeceres dela, o
U ngido (Cristo). Vemos o Filho endereçado por Deus que O chama de Deus, e mesmo o
tempo determinado, já chegou. 14 Porque os Teus servos têm prazer nas pedras dela, e se
chama de Jeová. Vemos que o Filho é o Criador. Vemos que o Filho se assentará à direita de
compadecem do seu pó. 15 Então os gentios temerão o nome do SEN H OR , e todos os reis da
Deus no céu. Vemos que o Filho governará o reino de Deus para sempre.
terra temerão a Tua glória. 16 Q uando o SEN H OR edificar a Sião, Ele aparecerá na glória
Salm o 2
dEle. 17 Ele atenderá à oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. 18 Isto se
Sl 2:1-12 1 Por que os gentios se amotinam em furor, e os povos imaginam uma coisa vã? 2 O s escreverá para a geração futura; e o povo que será criado louvará ao SEN H OR . 19 Pois olhou
reis da terra se postam em pé, e os governantes sentam-se juntos, em conselho, unidos contra o desde o alto do Seu santuário, desde o céU o SEN H OR contemplou a terra, 20 Para ouvir o
SEN H OR e contra o Seu U ngido , dizendo: 3 'Rompamos as Suas ataduras, e sacudamos de gemido dos cativos, para soltar os sentenciados à morte; 21 Para anunciarem o nome do
nós as Suas cordas.' 4 Aquele que habita nos céus se rirá; o Senhor zombará deles. 5 Então lhes SEN H OR em Sião, e o louvor dEle em Jerusalém, 22 Q uando os povos e os reinos forem
falará na Sua ira, e no Seu furor os turbará. 6 "* Eu* , porém, ungi o M eu Rei sobre o M eu
ajuntados, para servirem ao SEN H OR . 23 Ele abateu a minha força no caminho; abreviou os
santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto: o SEN H OR M e disse: 'o Filho M eu Tu és; Eu, meus dias. 24 Dizia eu: Ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os Teus anos são
hoje, Te tenho gerado. '. 8 Pede-M e, e Eu Te darei os gentios por herança, e os fins da terra
por todas as gerações. 25 Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das Tuas
por Tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro; Tu os despedaçarás como a um mãos. 26 Eles perecerão, mas * Tu* permanecerás; todos eles se tornarão velhos- e- degradados
vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos instruir- castigar, juízes da
como uma vestimenta; como roupa os mudarás, e ficarão mudados. 27 Porém Tu és o mesmo,
terra. 11 Servi ao SEN H OR com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o Filho, para que e os Teus anos nunca terão fim. 28 O s filhos dos Teus servos continuarão, e a semente deles será
Se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a Sua ira; bem-aventurados
estabelecida perante Ti.
todos aqueles que nEle confiam."
- O Salmo 102 é uma conversação entre Cristo em Sua encarnação e o Pai. Isso fica claro
- O s versículos 1-3 descrevem a rebelião do mundo do fim dos tempos contra Deus e Seu
quando H ebreus 1 cita o Salmo 102 como palavras ditas pelo Pai ao Filho. H ebreus 1:8 cita Sl.
U ngido, que é Cristo. O U ngido é identificado como o Filho. Compare o v. 2 com o v. 7 e o v. 102:12 e H ebreus 1:10-12 cita Sl. 102:25-27 .
12.
- Versículos 1-11: O Filho descreve suas aflições na terra.
- O versículo 5 são as palavras do Pai ao Filho para conquistar as nações e governá-las. ?7
Ele pede ao Pai que não esconda Seu rosto dEle (v. 2). Compare M t. 27:46 .
Proclamarei o decreto: o SEN H OR M e disse: 'o Filho M eu Tu és; Eu, hoje, Te tenho gerado. Ele descreve Seu sofrimento na cruz (vv. 3-5).
'. 8 Pede-M e, e Eu Te darei os gentios por herança, e os fins da terra por Tua possessão. 9 Tu os Ele descreve a contínua reprovação de Seus inimigos e suas tramas contra Ele (v. 8). Compare
esmigalharás com uma vara de ferro; Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro.?.
M t. 26:4 ; Sr. 11:18 ; 14:1 ; Lc. 19:47 .
Salm o 45
Ele descreve Suas lágrimas (v. 9). Compare com Lc. 19:41 ; João. 11:35 .
Sl 45:1-17 1 ?M asquil «instrução», cântico de amores, para o músico-mor, entre os filhos de
Ele descreve suportar a ira de Deus (v. 10). Compare com Isa. 53:5 , 10 ; 2 Co. 5:21 ; Gálatas
Coré, apoiado sobre Shoshanim?O meu coração está jorrando compondo palavras boas, falo
3:13 .
do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. 2 Tu és Ele descreve ser cortado em Sua juventude (v. 11).
mais formoso do que os filhos dos homens; a graça se derramou em Teus lábios; por isso Deus - Versículos 12-22: O Pai encoraja o Filho.
Te abençoou para sempre. 3 Cinge a Tua espada à coxa, ó mais poderoso, com a Tua glória e a Ele se dirige a Ele como Senhor (v. 12). Em H ebreus 1:8 isso é traduzido como ?Deus?. Para
Tua majestade. 4 E neste Teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da
com o Filho, porém, diz: "O Teu trono, ó Deus, subsiste para os séculos dos séculos. Cetro de
mansidão e da justiça; e a Tua destra Te ensinará coisas terríveis. 5 As Tuas flechas são agudas justiça é o cetro do Teu reinar.
no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de Ti. 6 O Teu trono, ó
O Pai fala ao Filho da eterna alegria e abundância de frutos que está diante dEle além (depois)
Deus, é eterno e perpétuo; o cetro do Teu reino é um cetro de justiça . 7 Tu amas a justiça e
da cruz e por causa da cruz. Ele viverá para sempre (v. 12). Ele ressuscitará dos mortos (v. 13).
odeias a impiedade; por isso, ó Deus , o Teu Deus Te ungiu com óleo de alegria, acima dos
Ele edificará Sião e governará em glória sobre as nações (vv. 13-16, 21-22). Ele governará com
Teus companheiros. 8 Todas as Tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios compaixão sobre os necessitados (v. 17). Ele redimirá os pecadores da escravidão e da morte (v.
de marfim onde instrumentos de cordas Te alegram. 9 As filhas dos reis estavam entre as Tuas 19-20).
honoráveis donzelas; à Tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de O fir. 10 O uve, ó - Versículos 23-24: O Filho novamente fala de Seus sofrimentos e da Sua morte que se
filha, e contempla, e inclina os teus ouvidos; esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. 11
aproxima. Este tipo de linguagem foi usado no Getsêmani ( Lc. 24:41-44 ).
Então o rei grandemente desejará a tua formosura, pois Ele é teu senhor; inclina-te perante Ele. - Versículos 25-28: O Pai novamente encoraja o Filho em Suas aflições terrenas. Ele afirma que
12 E a filha de Tiro estará ali com presentes; até mesmo os ricos do povo suplicarão o Teu favor. o Filho criou todas as coisas e viverá para sempre (vv. 25-26). A primeira criação perecerá e será
13 A filha do rei é toda gloriosa interiormente; o seu vestido é entretecido de ouro. 14
substituída pela nova criação (v. 26). O Filho é eterno e imutável (v. 27). O Filho redimirá
Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados; as virgens, as suas companheiras que a seguem, a
multidões de pecadores que serão Seus servos e filhos (v. 28).
trarão a Ti. 15 Com alegria e regozijo elas serão trazidas; elas entrarão no palácio do rei. 16 Em Salm o 110
lugar de teus pais estarão teus filhos; deles farás príncipes sobre toda a terra. 17 Farei lembrado o - O SEN H OR Jeová fala ao Senhor de Davi (v. 1). Jesus usou isto para confundir os fariseus (
Teu nome de geração em geração; por isso os povos Te louvarão eternamente.
Lc. 20:41-44 ). ?Davi, pois, O chama de o Senhor. De que possível modo, pois, é Ele filho
- De H ebreus 1:8-9 , que cita o Salmo 45:6-7, sabemos que o Salmo 45 é o Pai falando
dele?? O s inimigos de Jesus não puderam responder a isso, porque eles não acreditavam no
diretamente ao Filho. O Pai se dirige ao Filho como Deus (v. 6).
ensino das Escrituras de que o M essias é tanto homem, filho de Davi, quanto Deus, Senhor de
- O Pai se dirige ao filho como rei (v. 1), como o mais belo dos homens (v. 2), como aquele
Davi.
cuja fala é cheia de graça (v. 2), como bendito de Deus para sempre (v. 2). Ele instrui o Filho a - O s versículos 1-7 são as palavras do Pai ao Filho. Este se sentará à destra de Deus até que Seus
cavalgar em majestade e vitória sobre os ímpios (vv. 3-5). Ele descreve o reino eterno de justiça inimigos sejam feitos escabelo de Seus pés (v. 1). Isso aconteceu na ascensão de Cristo depois
e alegria do Filho (vv. 6-7). Ele descreve o reinado glorioso do Filho: a justiça (v. 6), a justiça (v. que Ele fez a expiação perfeita como preço da redenção. ?12* Ele* , porém, uma única vítima
7), a alegria (v. 7), os palácios e odores [de perfumes] e roupas (vv. 8, 9), a R ainha (vv. 10, 11) sacrificial em- lugar- dos pecados havendo oferecido para a perpetuidade, assentou-Se à destra
[isto é, a esposa do Rei, que é Israel convertida, ela é explicitamente chamada de esposa muitas de Deus, 13Daqui em diante anelantemente- esperando até que sejam postos os inimigos dEle
vezes, não é nenhuma igreja, nunca a Bíblia assim o diz explicitamente], os que suplicam e
mesmo por escabelo dos Seus pés. ? ( H b 10:12-13 ). Começando com o sermão de Pedro no
fazem petições, do povo (v. 12), os filhos que são todos aqueles que são redimidos por Cristo (v. Pentecostes, Sal. 110:1 é frequentemente citado e referido no N ovo Testamento ( At. 2:34-35 ;
16), o louvor eterno (v. 17).
R m. 8:34 ; Ef. 1:20 ; H eb. 1:3 , 13 ; 8:1 ; 12:2 ; 1 Pd. 3:22 ). O Filho governará desde Sião
Salm o 102
sobre Seus inimigos (vv. 2-3). Ele é um sacerdote para sempre segundo a ordem de
Sl 102:1-28 1 ?O ração do aflito, vendo-se desfalecido, e derramando a sua queixa perante a
M elquisedeque (v. 4). Ele conquistará os reis da terra pelo poder do Senhor (vv. 5-7).
face do SEN H OR ?Ó SEN H OR , ouve a minha oração, e chegue a Ti o meu clamor. 2 N ão
- Entre os versículos 1 e 2 está a Dispensação da Igreja, que é um mistério não visto nas
escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os Teus ouvidos; no Escrituras do Antigo Testamento. Durante este período, Deus chama um povo dentre as nações
dia em que eu clamar, ouve-me depressa. 3 Porque os meus dias se consomem como a fumaça, para serem troféus eternos especiais de Sua graça. Veja At 15:14 ; R m. 11:25-27 ; Ef. 2:4-7 . O
e os meus ossos ardem como em fornalha. 4 O meu coração está ferido e seco como a erva, por Espírito de Deus foi enviado no Pentecostes para esta grande obra (At. 1:8 ). Ele [o Espírito
isso me esqueço de comer o meu pão. 5 Por causa da voz do meu gemido os meus ossos se
Santo] é supervisionado pelo Filho, [que está] à mão direita de Deus no céu.
achegam- e- aderem à minha pele. 6 Sou semelhante ao pelicano no deserto; sou como um
mocho nos ermos. 7 Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. 8 O s meus inimigos me
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