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Shalom,  
 

ueridos, visando a consolidação da vida Cristã do discípulo e dos líderes, 
teremos uma série de estudos bíblicos, que visa dar o “leite inicial” da 
caminhada cristã para o discípulo, e para os líderes será uma revisão das 

doutrinas fundamentais de nossa fé.  
 
Lições como: A Salvação, O Perdão, A Obediência, A Oração, A Bíblia, O Pecado, 
As Tentações, A Volta de Cristo, Serviço Comunitário, Os Dons Espirituais, 
Evangelismo: A Proclamação do Evangelho, O Discípulo e o Sofrimento, O 
Crescimento Espiritual, A Vida Eterna, O Batismo, A Luta contra o Pecado, A 
Santificação, A Igreja, A Ceia do Senhor, Os Dízimos, Ofertas e Primícias, O 
Testemunho do Discípulo, As Festas Bíblicas, As Últimas Coisas, entre outras, serão 
contempladas nas séries que serão enviadas a cada duas semanas para os grupos e 
nas redes sociais da Missão.   
 
Como líder, percebo a importância desta consolidação, que nos dará uma base 
forte, para um continuo avivamento em nosso ministério, e a formação de futuros 
líderes nas congregações.  
 
Aproveitando a oportunidade que chegamos de um QualiCamp abençoado, 
podemos usar as lições deste estudo como pós-qualicamp, para consolidar as 
vidas, e os novos discípulos que estiveram ali recebendo o melhor de D’us.  
 
Cada lição, deverá ser estudada em duas semanas nos NEF, nos discipulados 
individuais ou nos Cultos de Ensino e Discipulado, e nestas duas semanas, as lições 
podem ser feitas sem pressa, lendo os respectivos versículos e respondendo às 
perguntas, conversando e interagindo com os discípulos, e depois o líder dará as 
devidas explicações. Estes estudos podem ser impressos para facilitar a dinâmica 
de ensino. É importante todos estarem com suas Bíblias, pois usaremos bastante. 
 
Obs: (Caso o discípulo(a) não possa está nas reuniões, ele(a) pode imprimir e 
estudar as lições individualmente, e em caso de dúvidas, fazer contato com seu 
líder).  
 
Tendo as melhores expectativas, e certo da participação de todos os líderes e 
discípulos, agradeço.  
 
Em meu fraterno Shalom,  
 
Ap. Yves Marcel Garcia  
 

Q
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O RETORNO DE CRISTO JESUS 
 
Existem várias explicações a respeito dos detalhes que envolverão a volta visível de 
Nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Não é a intenção entrar em detalhes sobre as 
vertentes escatológicas que existem, mas, queremos verificar aquilo que a Bíblia 
mostra de forma clara sobre este tema e, baseados neste conhecimento, tomarmos 
as atitudes corretas em nossa caminhada de fé.  
 
01. Para iniciarmos, leiamos o texto de Atos 1.9-11 e respondamos qual foi a 
promessa que os discípulos receberam por ocasião da ida de Cristo para o céu. 
______________________________________________________________________ 
 
02. Esta promessa foi feita a mais 2000 anos atrás e ainda não se cumpriu. 
Segundo as Escrituras Sagradas: por que Jesus ainda não voltou? (2 Pedro 3.3-
4,8-9). 
______________________________________________________________________ 
 
03. D’us está dando um tempo para que todos se arrependam. O que é que nós, 
como discípulos de Cristo, precisamos fazer para que eles tenham esta 
oportunidade? (Romanos 10.14). 
______________________________________________________________________ 
 
04. Segundo o evangelho de Mateus 24.37-39, como estarão vivendo as pessoas 
por ocasião da volta de Cristo? 
______________________________________________________________________ 
 
05. No decorrer dos séculos, muitos já anunciaram que sabiam a data da volta de 
Cristo e com isto enganaram seus seguidores que não conheciam a Bíblia. Leiamos 
em Mateus 24.36 e responda: Quem é a única pessoa que conhece este momento? 
______________________________________________________________________ 
 
06. O Dia, então, do retorno de Cristo, ninguém mais sabe, mas podemos ver na 
Bíblia como que ele virá. Leiamos 1 Tessalonicenses 5.2 e vejamos como vai ser. 
______________________________________________________________________ 
 
07. Vindo desta forma, certamente, pegará muitos de surpresa. Para que isto não 
aconteça, qual é o conselho de Jesus para aqueles que aguardam a sua vinda? 
(Mateus 24.42). 
______________________________________________________________________ 
 
08. Mesmo que não saibamos quando isto acontecerá podemos ver que em 
Mateus 24.14 um claro sinal de sua vinda. Qual é ele? 
______________________________________________________________________ 
 
09. Lendo a parábola das dez virgens, que mostra algo a respeito da volta de 
Cristo, principalmente o texto de Mateus 25.10-11, o que podemos deduzir que 
acontecerá aos que estão preparados para a vinda dEle e para os que não estão? 
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a) Os que estão preparados vão______________________________com Ele no 
Reino dos céus (v.10) 
 
b) Os que não estão preparados_______________________________no Reino dos 
céus (v.11) 
 
10. Estar preparado para a vinda de cristo é estar credo em Jesus. A Bíblia é clara 
ao afirmar que aquele que crê___________________a vida eterna, mas aquele que 
permanece rebelde está____________________da ira de Deus (João 3.36). 
 
11. O que se seguirá o retorno de Jesus Cristo? (Mateus 25.31-32). 
______________________________________________________________________ 
 
12. Depois deste julgamento para onde irão as pessoas? (Mateus 25.46) 
 
a) Os justos irão_________________________________________________________ 
 
b) Os injustos irão_______________________________________________________ 
 
Como podemos ver, O Retorno de Cristo Jesus será um dia de grande alegria para 
alguns, porém, também, de muita tristeza para outros.  
 
Por isso, enquanto temos tempo e condições, devemos levar a mensagem de 
salvação àqueles que ainda não a conhecem.  
 
Jesus Cristo não morreu apenas pelos nossos pecados, mas por toda a 
humanidade. Vamos falar desta Boas Novas aos nossos amigos, familiares, 
vizinhos e colegas para que eles também se alegrem com O Retorno dEle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


