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AAA   SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA   VVVIIINNNDDDAAA   DDDEEE   CCCRRRIIISSSTTTOOO   NNNAAA   
PPPRRRIIIMMMEEEIIIRRRAAA   AAAOOOSSS   TTTEEESSSSSSAAALLLOOONNNIIICCCEEENNNSSSEEESSS   

(((EEEMMM   OOORRRDDDEEEMMM   CCCRRROOONNNOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA)))   
   
   

   
   

1 
 

2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em 
nossas orações, 
3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, e da 
paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e 

Pai,  
4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus;  
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13. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido 
de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de 
homens, mas (segundo é, na verdade), como palavra de Deus, a qual também 
opera em vós, os que crestes.  
14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que 
na Judéia estão em Jesus Cristo; porquanto também padecestes de vossos 
próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, 
15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e 
nos têm perseguido; e não agradam a Deus, e são contrários a todos os 
homens,  
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16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de 
encherem sempre a medida de seus pecados; mas a IRA de Deus caiu sobre 
eles até ao fim. 1 
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1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se 
vos escreva;  
2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o 
ladrão de noite;  
3. Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá 
repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de 
modo nenhum escaparão. 2 

 
 

 
 
 

4. Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos 
surpreenda como um ladrão; 
5. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios; 
6. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, 
embebedam-se de noite. 
7. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da 
fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação; 
8. Porque Deus não nos destinou para a IRA, mas para a aquisição da 
salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, 

                                                           
1
 “... ai das grávidas e das que criarem naqueles dias! Porque haverá grande aflição na terra e IRA SOBRE 

ESTE POVO. E cairão a fio de espada e para todas as nações serão levados cativos; e JERUSALÉM será 

pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, 

e, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas; homens desmaiando de 

terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. 

Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória.” (Lucas 22: 23 a 27) 

 
2
  “Porém Jesus voltando-se para elas disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim; chorai, antes, por vós 

mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem aventuradas as estéreis, e as 

que não geraram, e os peitos que não amamentaram! Então, começareis a dizer aos montes: Caí sobre nós! E 

aos outeiros: Cobri-nos!”(Lucas 23: 28 a 30) 
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9. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos 
juntamente com ele. 
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13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já 
dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm 
esperança.  
14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos 
que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.  
15. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos 
vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.  
16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de 
arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo 
ressuscitarão primeiro. 3  
 

 

                                                           
3 “E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do 

céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu O SINAL DO FILHO DO HOMEM ; 

todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com pode e 

grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos 

desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu... E como foi nos dias de Noé assim será também a 

vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam bebiam, casavam 

e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até QUE VEIO O 
DILÚVIO, E OS LEVOU A TODOS, ASSIM SERÁ, TAMBÉM A VINDA DO FILHO DO HOMEM. 

Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro.” (Mateus 24: 29 a 31 e 37 a 40) 
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17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com 
eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre 
com o Senhor.  
18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 


