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Jesus em breve voltará! “Pois, 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. Depois 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 4:16-17).
No grego, a palavra “ordem” significa incitar pela palavra, despertar, estimular a ação. Todos os vencedores
ouvirão a voz do arcanjo: “Ele está à porta! Aquele que os ama veio para os buscar!” Esta não será uma vinda
discreta, feita em silêncio. Não! Jesus virá com o ressoar de trombetas, com a voz dos anjos, com um anúncio,
com um clamor cósmico de um arcanjo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro para encontrá-lo nos céus e
com que alegria estrondosa isto acontecerá. Então, ele enviará os seus anjos ao mundo para reunir os seus filhos
para si.
Através da história, algumas pessoas tentaram tolamente prever o dia do retorno de Cristo. Multidões venderam
tudo o que tinham e se reuniram em lugares específicos para aguardar o seu retorno – mas saíram desapontados.
“Fiquem atentos! Vigiem! Vocês não sabem quando virá esse tempo” (Marcos 13:33). Cuide para não se prender
a quando ou como Jesus virá, uma vez que você deve concentrar-se em quem está voltando. Deus tem ocultado
propositadamente o dia do retorno de Cristo para manter o seu povo em estado de alerta.
“Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir” (Atos
1:11). Foi um homem glorificado que subiu e será um homem glorificado que voltará! Você deseja estar com o
Senhor? Sabia que ele deseja estar contigo? Viva a cada dia com grande expectativa do seu retorno a qualquer
hora. E lembre-se que, até que ele venha, tem muito trabalho a ser realizado!
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