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Atalia, a impiedosa rainha de Judá, foi 
ainda mais malvada que sua mãe 
Jezabel. Quando seu filho Acazias 

morreu, ela tomou rapidamente o controle do 
reino, executando a todos os seus netos que 
poderiam reinar em seu lugar. “Mas Jeoseba... 
irmã de Acazias, tomou a Joás, filho de 
Acazias... e pôs a ele e a sua ama numa câmara 
interior; e, assim, o esconderam de Atalia, e 
não foi morto. Jeoseba o teve escondido na 
Casa do Senhor seis anos; neste tempo, Atalia 
reinava sobre a terra.” (2 Reis 11:2, 3).

Durante seis anos, somente algumas poucas 
pessoas de confiança souberam que o menino 
rei estava vivo e escondido no templo de Deus. 
Joiada, o sumo-sacerdote, amou e instruiu o 
jovem Joás como a seu próprio filho. Por seis 
anos, Joiada esteve planejando e orando para 

que surgisse o melhor momento de apresentar este herdeiro legítimo ao 
povo. Finalmente, o ancião convocou os fiéis capitães do exército e 
revelou-lhes que o mais jovem dos filhos de Acazias estava vivo. Eles 
decidiram esperar até a seguinte sexta-feira à tarde, quando todos os fiéis 
do povo viriam ao templo para o culto de adoração no início do sábado 
para, então, apresentar-lhes ao jovem rei. Com centenas de soldados 
armados por todos os lados, Joiada trouxe o herdeiro do trono de Davi 
diante da multidão e o apresentou. No começo, as pessoas ficaram 
surpresas, mas quando viram que a coroa real foi colocada sobre sua 
cabeça, “bateram palmas, e gritaram: Viva o rei!” (2 Reis 11:12).

Quando a malvada Atalia ouviu o ruído do povo regozijando e tocando 
as trombetas, veio correndo ao templo, somente para descobrir que seu 
reino de terror havia terminado. Naquele dia, ela e seus seguidores foram 
executados, e o reino foi dado a Joás.

A Bíblia nos fala de outro filho de Davi que logo sairá do templo 
celestial, em meio ao som de trombetas, para receber seu legítimo reino e 
destruir os ímpios.

FIP2

O Estudo
Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

1.  Quem é o rei que logo sairá do templo celestial?

  Apocalipse 14:14 Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a 
nuvem um semelhante a _______  de _________, tendo na cabeça uma 
coroa de ouro e na mão uma foice afiada!

2.  Quando Jesus voltar, virá em silêncio?

  1 Tessalonicenses 4:16 Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua 
palavra de _________, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a 
_____________ de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo 
ressuscitarão primeiro!

  Jeremias 25:30 O Senhor lá do alto ____________ e da sua santa 
morada fará ouvir a sua voz; rugirá fortemente contra a sua malhada, 
com ___________.

  Salmo 50:3 Vem o nosso Deus e não guarda _______________ ... ao 
seu redor esbraveja grande tormenta. 
 
“Tormenta” significa “grande barulho e agitação”. A segunda vinda de Jesus será, 
definitivamente, barulhenta. Não haverá nada de secreto quanto a ela.

3.  Que outra evidência física acompanhará a volta de 
Jesus?

  Apocalipse 16:18 E ocorreu grande ______________, como nunca 
houve igual desde que há gente sobre a terra; tal foi o terremoto, forte e 
grande.

4.  Quem verá a volta de Jesus?

  Mateus 24:30 Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; 
______ os ______ da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem 
vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 
Apocalipse 1:7 Eis que vem com as nuvens, e _____ ______ verá.
Está bem claro para ser mal compreendido. Toda pessoa viva, ímpia ou justa, 
verá Jesus voltar a Terra. Um ajuntamento ou “arrebatamento” secreto do povo 
de Deus não é algo descrito na Bíblia.

5.  Quem estará com Jesus quando Ele vier nas nuvens?

  Mateus 25:31 Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e 
todos os __________ com ele, então, se assentará no trono da sua 
glória.
O brilho da glória do retorno do Senhor fará, por comparação, que o brilho da 
explosão de uma bomba de hidrogênio seja reduzido a uma pálida significância. 
Na tumba de Jesus, o brilho de um só anjo fez com que todos os soldados da 
guarda romana caíssem no chão como mortos (Mateus 28:2-4). O brilho de 
todos os anjos do céu fará que a volta de Jesus seja demasiado refulgente para 
que alguém não venha a perceber. Além disso, haverá a incrível glória de Jesus 
e do Pai (Lucas 9:26). A segunda vinda de Cristo será como o relâmpago que é 
visto de um horizonte a outro (Mateus 24:27).

6.  O que acontecerá com os ímpios diante do brilho da 
volta de Jesus?

  2 Tessalonicenses 1:7, 8 Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus 
com os anjos do seu poder em _______  ____  _________, tomando 
vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não 
obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus.

  2 Tessalonicenses 2:8 Então, será, de fato, revelado o iníquo, a quem 
o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o ______________  
pela manifestação de sua vinda.

7.  O que ocorrerá com os justos que estiverem mortos na 
volta de Jesus?

  1 Tessalonicenses 4:16 Os mortos em Cristo __________________  
primeiro.

8.  Nesse momento, o que acontecerá com os santos vivos 
e ressuscitados?

  1 Coríntios 15:52, 53 Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós 
seremos ________________. Porque é necessário que este corpo 
corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se 
revista da imortalidade.
No momento, ninguém, a não ser Deus, possui imortalidade (1 Timóteo 
6:15, 16). Mas ela será concedida como um presente gratuito aos justos na 
segunda vinda de Jesus. Seus corpos também serão transformados em 
corpos celestiais e incorruptíveis, como o de Jesus (Filipenses 3:20, 21).

9.  Depois de transformados, o que acontecerá com os 
justos?

  1 Tessalonicenses 4:17 Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, 
seremos _____________  juntamente com eles, entre nuvens, para o 
encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o 
Senhor.
Os santos de Deus se reunirão com o Senhor nos ares. Jesus não toca a 
Terra em Sua segunda vinda, portanto, Ele não aparecerá na terra, como 
muitos creem. Sua segunda vinda será uma aparição no céu, não na terra.

10.  Que advertência solene dá Jesus sobre Sua segunda 
vinda?

  Mateus 24:5 Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o 
Cristo, e _____________ a muitos.

  Mateus 24:24, 26 Porque surgirão ________ ____________ e falsos 
profetas operando grandes sinais e ______________ para enganar, se 
possível, os próprios eleitos. Portanto, se vos disserem: Ei-lo no 
interior da casa! _____ _______________.
Satanás imitará a segunda vinda de Cristo aparecendo sobre a Terra como 
um ser glorioso, e enganará milhões de pessoas. Jesus nos advertiu que Ele 
não tocará a Terra em Sua segunda vinda, mas permanecerá no ar. Os 
enganos deslumbrantes de Satanás serão tão convincentes que a maioria das 
pessoas será enganada.
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11.  O que protegerá os justos do engano?

  Isaías 8:20 À lei e ao testemunho! Se eles não falarem _______ 
___________, jamais verão a alva.
O povo de Deus não será enganado, porque conhecerá, pelo estudo da 
Palavra, como virá Jesus (Atos 1:11). Qualquer aparição que não esteja de 
acordo com as Escrituras é uma falsificação e deve ser rejeitada. Jesus nos 
preveniu. Mateus 24:25 Vede que vo-lo tenho predito.

12.  Seria seguro ir ver um falso Cristo?

  Mateus 24:26 Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto!  
_____ saiais.

13.  O que podemos saber sobre o momento da volta de 
Jesus?

  Mateus 24:36 Mas a respeito daquele dia e hora _____________ 
sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.

  Mateus 24:33 Assim também vós: quando virdes todas estas coisas, 
sabei que está _____________, às portas.
Somente Deus conhece o tempo exato da segunda vinda. Toda data 
estabelecida está fora de harmonia com a Bíblia. Mas Jesus deixou claro que, 
quando virmos os sinais de Sua vinda se cumprindo (Mateus 24:4-51; Lucas 
21:8-33; e 2 Timóteo 3:1-8), saberemos que Sua vinda está bem próxima 
— às portas.

14. O que farão os anjos na segunda vinda de Jesus?

  Mateus 24:31 Seus anjos... os quais _____________ os seus 
escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Seu anjo da guarda (Mateus 18:10) será provavelmente o primeiro a 
cumprimentá-lo na volta de Jesus. Que bendito pensamento! Não é de se 
admirar que a Bíblia chame a segunda vinda de “bendita esperança” (Tito 
2:13)!

15.  Visto que vivemos momentos antes da segunda vinda 

de Jesus, como devemos nos relacionar com esse 
evento solene e glorioso?

  Mateus 24:44 Por isso, ficai também vós _________________; 
porque, à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá.  
“Apercebidos” tem o mesmo significado de “preparados”. Consultar texto na 
versão NVI.

16.  Como as pessoas serão recompensadas na segunda 
vinda de Jesus?

  Apocalipse 22:12 E eis que venho sem demora, e comigo está o 
galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas 
___________. 
As pessoas serão salvas pela graça, mas recompensadas com base em sua 
conduta, e não pelo que professam crer (Mateus 7:21-23).

17.  Que dirão os ímpios quando Jesus voltar?

  Apocalipse 6:15-17 Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os 
ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre ... disseram aos montes 
e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se 

assenta no trono ... porque chegou o grande Dia da ira deles; e 
_________ é que pode _____________?
Durante esse terremoto final horrendo, os ímpios estarão petrificados de 
medo. Preferirão que as pedras e as montanhas caiam sobre eles a terem que 
defrontar-se com o Rei Jesus despreparados.

18.  Que dirão os justos quando Jesus aparecer?

  Isaías 25:9 Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e _____ 
nos ___________; ... Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.

19.  Qual é o principal objetivo da segunda vinda de Jesus?

  João 14:3 Voltarei e vos __________________ para mim mesmo, para 
que, onde eu estou, estejais vós também.  
O propósito mais emocionante de Jesus ao voltar à Terra é levar Seus filhos ao lugar 
glorioso que Ele preparou para eles. Não mais lágrimas, infortúnios, pesares, nem 
doenças. Pelo contrário, alegria e paz indescritíveis para sempre.

Sua Resposta
Em breve, Jesus voltará nas nuvens do céu. Deseja fazer planos agora para estar 
preparado para se encontrar com Ele? 

RESPOSTA: _____________

Suplemento  
Esta seção traz informações adicionais para um estudo mais aprofundado. 

A Teoria do Arrebatamento Secreto

 A teoria do arrebatamento secreto está baseada em oito premissas que 
têm sido tão amplamente abraçadas que a maioria das pessoas as aceitam 
como fato, sem parar para investigar. No entanto, nossa única segurança é 
examinar as Escrituras diariamente para saber se as coisas são, de fato, assim 
(Atos 17:11). Os oito pontos da teoria do arrebatamento secreto são os 
seguintes: 
 1. O arrebatamento é silencioso. 
 2. O arrebatamento é invisível.
 3. O arrebatamento deixa os ímpios vivos.
 4. Deus retira os justos para protegê-los da tribulação.
 5. A segunda vinda de Cristo será em duas etapas: (1) o    
 arrebatamento secreto, e (2) a vinda real, que será gloriosa.
 6. Essas duas etapas da segunda vinda serão separadas por um   
 período de sete anos.
 7. O arrebatamento acontece antes da revelação do anticristo, o qual,  
 então, ocasionará a tribulação.

 8. Os ímpios terão, nesse momento, uma segunda oportunidade de ser 
convertidos e servir a Cristo.
 Está além da intenção deste suplemento limitado examinar esses pontos em 
sua totalidade, mas vamos tratar resumidamente de cada item. Os itens um e 
dois foram abordados nesta lição, mas serão mencionados novamente apenas por 
questão de ênfase. Prepare-se para algumas surpresas!
 1. O arrebatamento não é secreto, e sim, extremamente barulhento. As 
Escrituras dizem que Jesus descerá “dada a sua PALAVRA DE ORDEM, ouvida 
a VOZ DO ARCANJO, e ressoada a TROMBETA DE DEUS” (1 
Tessalonicenses 4:16, ênfase acrescentada). Davi diz: “Vem o nosso Deus e não 
guarda silêncio ... ao seu redor esbraveja grande tormenta” (Salmo 50:3). E 
Jeremias diz: “O Senhor lá do alto rugirá ... rugirá fortemente ... com brados. ... 
Chegará o estrondo até à extremidade da terra (Jeremias 25:30, 31). Não tem 
nada de silencioso nisso! Cristo virá com um estrondo que será ouvido em todo o 
mundo. Anote bem isso. Se estiver vivo quando Cristo retornar, você O ouvirá 
vir. Seus ouvidos zumbirão com o barulho catastrófico.
 2. O arrebatamento não é invisível; será visto por todos. Todos os anjos virão 
com Jesus (Mateus 25:31). Somente um anjo apareceu na ressurreição de Jesus, e 
seu brilho foi tão ofuscante que toda a guarda romana caiu no chão como 
homens mortos (Mateus 28:2-4). Pense agora no desconcertante brilho de todos 
os anjos do céu! Além da glória dos anjos, haverá a glória do próprio Jesus 
(Mateus 25:31) e a glória de Seu Pai (Mateus 16:27). O brilho será 
impressionante. Disse Jesus: “Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se 
mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem” (Mateus 
24:27). Secreto? Nem com muita imaginação. De fato, a Bíblia encerra 
definitivamente esse assunto dizendo: “Eis que vem com as nuvens, e todo olho o 
verá” (Apocalipse 1:7). Pode ficar tranquilo que, se você estiver vivo quando Jesus 
voltar, você O verá vir!
 3.O arrebatamento não deixa os ímpios vivos. Eles são destruídos na vinda 
do Senhor (Isaías 11:4; Malaquias 4:1, 2; 2 Tessalonicenses 2:8).
 4. Deus não retira os justos da tribulação; em vez disso, protege-os em meio 
à tribulação (Salmo 91:5-12).
 5. A segunda vinda de Cristo não será em duas etapas — uma secreta e a 
outra vista por todos. Só há uma segunda vinda, e será vista por cada ser humano 
que estiver vivo no planeta Terra. Não há base bíblica que apoie uma segunda 
vinda em duas etapas.
 6. Aqueles que ensinam a teoria do arrebatamento secreto afirmam que há 
um período de sete anos entre as duas segundas vindas de Cristo. Isso não é 
bíblico.
 7. O anticristo não aparece três anos e meio depois da segunda vinda de 
Jesus. Ele está em atividade há séculos (1 João 4:3) e está fazendo sua obra nefasta 
agora mesmo.
 8. Os ímpios não terão uma segunda oportunidade de ser salvos após a 
segunda vinda. Todos os pecadores serão destruídos na segunda vinda. Não há 
segunda chance para ninguém após a segunda vinda de Jesus.
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