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ocê cumpre sua palavra? Como se sente quando alguém não honra o
que prometeu? Por milênios, o que as pessoas combinavam tinha valor.
Atualmente, a palavra sem nenhuma garantia não vale muito. É preciso
se comprometer por escrito. A Bíblia registra a maior de todas as promessas de
todos, literalmente. Embora as Escrituras não revelem o dia nem a hora desse
grande acontecimento, todas as promessas feitas por Jesus se cumpriram até
aqui, e esta também se cumprirá. Hebreus 10:37 nos assegura: “Aquele que vem
virá e não tardará.” Vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo.

Sua vez de procurar:
Todos estavam ansiosos para participar do casamento. Dez virgens, que
eram as damas da noiva, estavam com seus lindos vestidos. Para caminhar na
noite escura, levavam lâmpadas abastecidas com azeite. Deveriam acender a
luz assim que o noivo passasse com uma procissão em direção à casa da noiva.
O trabalho delas era iluminar o caminho. Tudo o que precisavam era ter azeite
necessário para que não faltasse luz quando o noivo chegasse. Porém, o noivo
Quando o noivo chegou, todas acordaram, mas somente cinco tinham luz. As
ajuda na noite escura, mas em vão. Perderam o tão esperado casamento.
Como estar preparado para o retorno de Jesus?

ESTUDO BÍBLICO

1. Qual é a promessa registrada em João 14:1 a 3?
2. Como devemos considerar a promessa da volta de Jesus? Tito 2:13
Interessante
Bendita
Irrelevante
3.
Nas nuvens do céu

De forma secreta

Como um mendigo

4.
5.

6.

7. O que acontecerá com todos os justos? 1 Tessalonicenses 4:17

8. De que precisamos nos lembrar no preparo diário para a volta de Jesus? 2 Pedro 3:8 a 10

Converse com seu instrutor bíblico
Quais as características da volta de Jesus?

• Veremos e ouviremos tudo (1 Tessalonicenses 4:16 a 18).
• Os que amam a vinda de Jesus receberão uma coroa de justiça (2 Timóteo 4:8).

• Opressão (Tiago 5:1 a 4)
• Decadência moral (2 Timóteo 3:1 a 5)
• Enfermidades (Lucas 21:11 e 26)

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Quero me preparar para encontrar Jesus quando Ele
Nome:

Data:

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO

Dia

Para meditar

1

Jó 19:25 e 26

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

2

Isaías 25:8 e 9

3

Lucas 17:20 a 30

4

Lucas 12:38 a 42

5

1 Tessalonicenses 4:13 a 18

6

1 Coríntios 15:51 a 53

7

Atos 1:9 a 11

RELACIONAMENTO
“Aquele que dá testemunho destas coisas diz: – Certamente venho sem
pode ajudar você a enfrentar sofrimentos, dúvidas e desânimo? Gostaria de
compartilhar o que pensa com alguém de seu grupo da igreja ou com um
amigo?

MISSÃO
“E será pregado este evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho
compartilhe essa promessa com eles.

Amigos

Pedidos de oração

ENCONTRE UMA IGREJA
O site encontreumaigreja.com.br é um portal planejado para ajudar você a
encontrar uma Igreja Adventista mais próxima.

