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A PRÓXIMA
VEZ SERÁ
DIFERENTE

SÉRIE:



A PRÓXIMA 
VEZ SERÁ 
DIFERENTE

A segunda vinda de Jesus é chamada de 
Bendita Esperança. 

“Enquanto aguardamos a bendita 
esperança: a gloriosa manifestação de 
nosso grande Deus e Salvador, Jesus 
Cristo.” Tito 2:13 NVI 

Porque quando você realmente entende 
isso, ela lhe dá conforto, ela lhe dá força 
e lhe dá confiança para enfrentar o 
futuro. 

“Na casa de meu Pai há muitas mora-
das. Se não fosse assim, eu já lhes teria 
dito. Pois vou preparar um lugar para 
vocês. E, quando eu for e preparar um 
lugar, voltarei e os receberei para mim 
mesmo, para que, onde eu estou, vocês 
estejam também.” João 14:2,3 NAA 

SÉRIE:

A SEGUNDA 
VINDA DE CRISTO 



As diferenças entre a primeira vinda de Jesus no Natal, e a sua Segunda Vinda 

QUATRO DIFERENÇAS NA MANEIRA DE SUA VINDA:  

1ª DIFERENÇA: Na Primeira vez a chegada de Jesus aconteceu lentamente 
“Não tenha medo, Maria”, disse o anjo, “pois você encontrou favor diante de Deus. 
Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus.” Lucas 1:30,31 NVT 
Da próxima vez acontecerá instantaneamente e sem aviso. 
“Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta.” 1 
Coríntios 15:52 NVT 
“Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão 
à noite.” 1 Tessalonicenses 5:2 NVI 

2ª DIFERENÇA: Na primeira vez, a chegada de Jesus foi muito tranquila. 
Mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de 
grande alegria, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o 
Salvador que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê 
envolto em panos e deitado numa manjedoura". Lucas 2:10-12 NVI 
Mas da próxima vez o mundo inteiro vai ouvir. 
“Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o vibrante 
brado do arcanjo e com o vigoroso toque da trombeta de Deus.” 1 
Tessalonicenses 4:16 BV 
  



3ª DIFERENÇA: No Natal, uma única estrela foi vista no céu. 
“E perguntaram: "Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela 
no Oriente e viemos adorá-lo". Mateus 2.2 NVI 
Da próxima vez, quando voltar pela segunda vez, Jesus iluminará todo o céu. 
“Porque assim como o relâmpago brilha pelo céu de leste a oeste, assim será 
minha vinda quando Eu, o Messias, voltar.” Mateus 24.27 BV 
“Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos.”
Mateus 25:31 NVT 
“Os exércitos do céu o seguiam.” Apocalipse 19:14 NVI 
“Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá.” Apocalipse 1:7 NVI 

4ª DIFERENÇA: Na primeira vinda de Jesus, no Natal, apenas algumas pessoas o 
homenagearam. 
“Mesmo em sua própria terra entre seu próprio povo... Ele não foi aceito. Só uns 
poucos O acolheram e receberam.” João 1.11 BV 
Quando ele voltar na Segunda vez, todo mundo vai honrá-lo. 
“Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua 
dará louvores a Deus.” Romanos 14:11 NAA 



TRÊS DIFERENÇAS NO PROPÓSITO DE SUA VINDA: 

1ª DIFERENÇA: A primeira vez que Jesus veio, ele veio para salvar o mundo. 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou 
o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo 
fosse salvo por ele.” João 3:16,17 NVI 
Da próxima vez que ele vier será para julgar o mundo. 
“Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do 
homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-
lo dos mortos”. Atos 17:31 NVT 
“Ele dará a cada um o que suas obras merecerem. Dará a vida eterna àqueles que 
pacientemente fazem à vontade de Deus, procurando a glória invisível, a honra e a 
vida eterna que Ele oferece. Porém castigará tremendamente aqueles que lutam 
contra a verdade divina e andam em maus caminhos, pois a grande ira de Deus 
será derramada contra eles.” Romanos 2.6-8 BV 

2ª DIFERENÇA: Na primeira vinda de Jesus veio para morrer por nossos pecados. 
“Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para Lhe pertencermos, por 
meio do que Cristo faria por nós; naquela época Ele decidiu fazer-nos santos aos 
seus olhos, sem uma única falta - a nós, que nos encontramos diante dele 
cobertos com o seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua 
própria família, pelo envio de Jesus Cristo para morrer por nós. E Ele fez isto 
porque quis!” Efésios 1.4,5 BV 
Na segunda vez ele está voltando para reunir sua família. 
“Ele enviará seus anjos... e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do 
mundo.” Mateus 24:31 NVT 
“Mas, se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de 
Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade.” 1 
Timóteo 3.15 NTLH 
  



3ª DIFERENÇA: Na primeira vez em que Jesus veio no Natal, ele veio em humilda-
de. 
“A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus 
Cristo, que embora Deus, não exigiu nem tampouco Se apegou a seus direitos 
como Deus, mas pôs de lado seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob a 
forma de escravo e tornando-se como os homens. E Se humilhou ainda mais, 
chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso numa cruz.” 
Filipenses 2.5-8 BV 
Quando ele voltar, está vindo como Rei e Senhor de todos. 
“Contudo, foi por causa disso que Deus O elevou até às alturas do céu e Lhe deu 
um Nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao Nome de Jesus 
todo joelho se dobre no céu, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse 
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.” Filipenses 2.9-11 BV 
“Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta.” Mateus 25:13 NVT 
“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 
sensata, justa e piedosa nesta era presente.” Tito 2:11,12 NVT 
“O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo 
contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que 
todos cheguem ao arrependimento.” 2 Pedro 3:9 NVI 

 



1. Você crê na segunda vinda de jesus? Espera ansioso por ela?

2. Que “fenômeno” você espera ver quando Jesus voltar?

1. Qual o propósito da primeira vinda de Jesus a terra com relação ao mundo?

2. Que diferença haverá na segunda vinda de Cristo no tocante as homena-
gens, como jesus será honrado desta vez?

3. Para você qual a grande diferença entre a primeira e segunda vinda de 
Jesus? 

1. Você se sente confortável sabendo que a qualquer momento podemos ou 
não ouvir o som das trombetas? Como estás se preparando para este dia?

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


