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Jesus voltará  
Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, 
........................ da mesma forma como o viram subir". Atos 1:11 
 
Alguns Sinais da Volta de Jesus 
Nação se levantará contra .............................. Mateus 24:7 
Haverá grandes terremotos, fomes e ....................... em vários lugares, e acontecimentos ........................... e 
grandes ......................... provenientes do céu. Lucas 21:11 
Quando disserem: "....................... e ........................", então, de repente, a destruição virá sobre eles, como 
dores à mulher grávida; e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que 
esse dia os surpreenda como ladrão. 1 Tessalonicenses 5:3,4 
Devido ao aumento da maldade, o ....................... de muitos ......................., e este ........................... do Reino 
será pregado em todo  ............................ como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 
24:12,14 
 

Quando será? 
"Quanto ao dia e a hora .............................. sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. 
Como foi nos dias de ....................., assim também será na vinda do Filho do homem. Mateus 24:36,37 
 
A 2ª vinda de Jesus é dividida em duas fases: Arrebatamento e a Volta Triunfal. 

 

1.ARREBATAMENTO 

O Arrebatamento da igreja é o evento no qual Jesus resgatará os salvos para a vida eterna, deixando na 
Terra os demais seres humanos que não o aceitaram como Senhor e Salvador.  
 
13Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam 
como os outros que não têm esperança. 14Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que 
Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. 15Dizemos a vocês, pela 
palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não 
precederemos os que dormem.16Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, 
o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.      17Depois disso, os que 
estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos 
ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4:13-17 
 
A sequência de como acontecerá o arrebatamento: 
1º ............................................................................................................................. 
2º.............................................................................................................................. 
3º.............................................................................................................................. 
4º.............................................................................................................................. 
5º.............................................................................................................................. 
 
Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, 
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos 
............................................... incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:51,52 
 
Dois homens estarão no campo: um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num 
moinho: uma será levada e a outra deixada. "Portanto, ......................., porque vocês não sabem em que dia 
virá o seu Senhor.  Mateus 24:40-42 
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A Grande Tribulação 
É o período de sete anos, logo após o arrebatamento, onde o mundo sofrerá um pesado juízo de Deus 
através de pragas, guerras e forças da natureza em convulsão, por ter rejeitado a Jesus com Senhor e 
Salvador. 
 
Jesus profetiza que serão dias difíceis - Porque haverá então grande ..........................., como nunca houve 
desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém 
sobreviveria; mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24:21-22 
 
A Igreja de Cristo será arrebatada antes da Grande Tribulação -Visto que você guardou a minha palavra 
de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da ......................... que está para vir sobre todo 
o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Apoc 3.10 
 
Haverá oportunidade de salvação na Grande Tribulação - "Quem são estes que estão vestidos de branco, 
e de onde vieram? "Respondi: "Senhor, tu o sabes". E ele disse: "Estes são os que vieram da 
................................................. e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apoc 
7:13,14 
 
Nesse período, o Anticristo governará exigindo adoração, obrigando a todos por a sua ...........................  Apoc 
13.16-18 

 
2.VOLTA TRIUNFAL DE JESUS E EVENTOS FINAIS 
Então se verá o Filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21.27 
 
O término da Grande Tribulação terá como marco a volta visível de Jesus. Nesta segunda fase, Jesus 
aparecerá em forma corpórea e todo olho verá.  Jesus destruirá o Anticristo e seus exércitos. Em seguida, 
Iniciará o Milênio que é um período de mil anos durante o qual Cristo há de reinar plenamente sobre o mundo 
e Satanás será preso. Depois disso, haverá o julgamento final dos que rejeitaram a Cristo, Satanás e seus 
demônios serão lançados no lago de fogo e os salvos irão para o Novo Céu e Nova Terra, para a eternidade 
com Deus. 
 
COMO ESPERAR A VOLTA DO SENHOR JESUS 
Enquanto esperamos por Jesus, como devemos viver a nossa vida? 
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade 
e às paixões mundanas e a viver de maneira ................................., ................................... e 
.................................... nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa 
manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2:11-13 
 
Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em 
............................., imaculados e ...................................... 2 Pedro 3:14 
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- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com 
o limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 

semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  Média para aprovação no SENIB: 6,0 
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