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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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O CONSOLO DE SUA VINDA

O Rei está vindo! Nosso Senhor Jesus Cristo está 
voltando, louvado seja o Seu nome. Deveríamos 
estar vivendo como se Ele tivesse morrido ontem, 
ressuscitado esta manhã, e voltando esta tarde. 
Espero que o pensamento da Segunda Vinda de 
Cristo desperte seu coração tanto quanto o meu.

Nosso texto é 1 Tessalonicenses 4:13-18, uma 
passagem que tem um acontecimento interessante. 
O povo de Tessalônica estava confuso. Jesus 
prometeu que voltaria novamente. O apóstolo 
Paulo ensinou a esses cristãos que Jesus estava 
voltando. Na verdade, eles estavam esperando que 
Cristo retornasse naqueles dias em que viviam.

Mas naquele intervalo de tempo, alguns 
familiares dos seguidores de Jesus haviam morrido, 
algo perturbador para os crentes que esperavam o 
chamado de Cristo a qualquer momento. Assim, os 
Tessalonicenses equivocadamente concluíram que 
seus entes queridos falecidos tinham perdido a 
Segunda Vinda de Jesus. Esses cristãos não sabiam 
sobre a Segunda Vinda do Senhor.

O versículo 13 reflete esse desespero. Paulo 
escreveu: “Não quero, porém, irmãos, que sejais 
ignorantes acerca dos que já dormem, para que 
não vos entristeçais, como os demais, que não 
têm esperança.”. Dormir é a palavra da Bíblia para a 
morte de um cristão. O dormir tem um despertar, 
mas o dormir em Jesus terá uma ressurreição.

Esse livreto foi extraído da mensagem do Pastor 
Adrian Rogers The Comfort of His Coming (#1583), 

disponível em Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org /products/the-comfort-of-his-coming-1583

lwf.org /products/our-coming-king-series

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

https://www.lwf.org/products/the-comfort-of-his-coming-1583
https://www.lwf.org/products/our-coming-king-series
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O povo de Tessalônica enfrentou três problemas 
que muitas pessoas hoje também enfrentam: 
ignorância, tristeza e desesperança. Alguém certa 
vez disse com propriedade que a tristeza olha 
para trás, a preocupação olha em volta, mas a fé 
olha para cima. Paulo vai lidar com essas pessoas 
que estão olhando para trás e olhando em volta e 
redirecionar suas atenções.

Como ele vai fazer isso? Ensinando-lhes a 
gloriosa verdade do arrebatamento da igreja — 
aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo vem 
para os Seus. Especificamente, Paulo queria que 
os Tessalonicenses soubessem que aqueles que 
tinham morrido em Cristo seriam ressuscitados 
dentre os mortos no arrebatamento. Eles não 
seriam deixados para trás, e eles não tinham 
perdido a vinda do Senhor.

Não conheço uma esperança mais 
reconfortante do que o arrebatamento da igreja. 
Se você tem uma mãe, um irmão, uma irmã ou um 
irmão que partiu para estar com o Senhor ou um 
bebê ou pessoa que morreu antes de atingir a idade 
de consciência de pecado — seja quem for — haverá 
um retorno ao lar celestial!

Há três verdades inabaláveis relacionadas ao 
arrebatamento que eu oro para que o Espírito 
Santo deixe gravado em sua consciência e fixado 
em sua alma ao estudarmos 1 Tessalonicenses 
4:13-18. 

 

A CERTEZA DE SUA VINDA

Nos versículos 14 a 16, Paulo começa responder 
à ignorância, tristeza e desesperança que 
atormentava os Tessalonicenses:

 
Porque, se cremos que Jesus morreu 
e ressuscitou, assim também aos que 
em Jesus dormem, Deus os tornará a 
trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, 
pela palavra do Senhor: Que nós, os que 
ficarmos vivos para a vinda do Senhor, 
não precederemos os que dormem. 
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.

A CERTEZA DA  
OBRA SALVADORA DE CRISTO

Paulo dá duas grandes evidências da certeza 
inabalável da vinda de Cristo. A primeira é o 
próprio evangelho. No versículo 14, a palavra “se” 
literalmente significa “visto que”. Visto que cremos 
na morte e ressurreição de Jesus, temos certeza de 
que Ele trará os mortos em Cristo com Ele quando 
Ele vier novamente. Nossa confiança é na obra 
salvadora de nosso Senhor.
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O Evangelho significa que Cristo morreu por 
nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no 
terceiro dia (1 Coríntios 15:1-4). Somos salvos pela 
morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. 
Cremos que Jesus literalmente veio a esta terra, 
literalmente morreu, literalmente foi sepultado e 
literalmente foi ressuscitado dentre os mortos.

Deixe-me adicionar uma nota de rodapé aqui 
antes de prosseguir: Este é o Evangelho — nada 
mais, nada senão isso, nada além disso! Cristo 
morreu por nossos pecados, e somos salvos pela 
Sua graça porque Ele pagou tudo na Cruz.

O Evangelho significa que Cristo 
morreu por nossos pecados, 
foi sepultado e ressuscitou 

no terceiro dia. Somos salvos 
pela morte, sepultamento e 
ressurreição de Jesus Cristo.

Ouvi falar de um menino que foi salvo numa 
determinada igreja e foi questionado antes do 
batismo para ter certeza de que ele entendia o que 
havia feito.

“Filho, você é salvo?” Eles perguntaram. “Sim, 
eu sou.”

“Como você foi salvo?”
“Bem”, ele disse: “eu fiz a minha parte e Jesus 

fez a Sua parte.”
Isso não parecia certo, porque sabemos que a 

salvação é obra do Senhor Jesus. Então os líderes 

da igreja perguntaram ao menino: “Filho, como 
assim?”

O menino disse: “Eu fiz a minha parte e Jesus 
fez a Sua parte”. Eles pediram que ele explicasse 
isso, e ele respondeu: “Eu cometi o pecado e Cristo 
fez a salvação!”

Gostei disso! Nós damos o pecador e Deus dá o 
Salvador em Cristo, morrendo por nossos pecados.

Como sabemos que Cristo está voltando? 
Porque Ele já sofreu, verteu seu sangue e morreu 
por nós. Ele já foi ressuscitado dentre os mortos. 
Veja, a menos que Jesus volte novamente para nós, 
o Evangelho está incompleto. Sua crucificação sem 
a Sua coroação é incompleta. É como ter leste sem 
oeste, alto sem baixo, escuro sem claro. Se você 
crê que Jesus ressuscitou, então Sua ressurreição é 
um sinal, uma prova, de sua ressurreição.

No Antigo Testamento, Israel tinha um 
banquete para as primícias da colheita. Quando o 
campo de colheita começava a amadurecer, eles 
saiam para o campo e colhiam uma quantia de grãos 
maduros. Eles levavam uma oferta para Jerusalém 
e a colocavam no altar como um agradecimento a 
Deus pela próxima colheita. Também era um sinal 
de que toda a colheita pertencia a Deus.

Mais tarde, quando a colheita tinha sido 
feita, eles retornavam a Jerusalém para celebrar 
a generosidade de Deus. Aquele primeiro grão 
amadurecido simbolizava todo grão que estava por 
amadurecer. Paulo traz então a ideia das primícias 
em 1 Coríntios 15:22-23:

 
Porque, assim como todos morrem 
em Adão, assim também todos serão 
vivificados em Cristo. Mas cada um por 
sua ordem: Cristo as primícias, depois os 
que são de Cristo, na Sua vinda.
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Você enxerga isso? A ressurreição é certa, 
porque a ressurreição de Cristo é a primícia 
de nossa ressurreição. Jesus literalmente saiu 
daquela sepultura? Sim! Eu vou literalmente sair da 
sepultura? Sim! Se você quiser saber como será a 
colheita, olhe para as primícias.

Esta é a base para o argumento que Paulo usa 
em 1 Tessalonicenses 4:14. Visto que acreditamos 
que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também 
trará com Ele aqueles que dormem em Jesus. 
Os mortos em Cristo ressuscitarão como nosso 
Senhor ressuscitou.

Lembre-se de que Cristo se deixou levar pela 
morte como parte do plano de Deus. Quando Ele 
foi colocado em uma túmulo selado, a morte — a 
monarca dos terrores — balançou sua bandeira 
negra em vitória. Parecia que a morte era suprema 
e um suspiro coletivo percorreu as sepulturas 
dos patriarcas. O Filho de Deus jazia morto na 
sepultura.

Mas Jesus entrou naquela sepultura, não como 
vítima da morte, mas para minar o fundamento da 
morte e para acender a estrela da esperança na 
sepultura. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele 
tirou o aguilhão da morte. Ele pegou a coroa da 
morte e a quebrou. O Senhor Jesus tirou da morte 
as chaves. Ele é um Salvador ressuscitado, vivo e 
vitorioso; e porque Ele vive, viveremos também.

Eu acredito que a Sua Segunda 
Vinda é tão real, tão literal, quanto 
a Sua primeira vinda... e acredito 
que minha ressurreição será tão 

real e literal quanto a dEle!

A CERTEZA DA 
EXATIDÃO DA PALAVRA DE DEUS

Esta é a base histórica e sobrenatural para a 
Segunda Vinda de Cristo. Eu acredito que a Sua 
Segunda Vinda é tão real, tão literal, quanto a Sua 
primeira vinda... e acredito que minha ressurreição 
será tão real e literal quanto a dEle!

Também temos a certeza da Palavra de Deus:
 
Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do 
Senhor: Que nós, os que ficarmos vivos 
para a vinda do Senhor, não precederemos 
os que dormem. (1 Tessalonicenses 4:15)

O fato é que Jesus sofreu, verteu seu sangue, 
morreu e ressuscitou. Adicionalmente, Pedro diz 
que temos as Escrituras com uma exata palavra de 
profecia que não pode ser quebrada. (Ver 2 Pedro 
1:19)

Isso significa que o que estou dizendo não é 
uma simples suposição, mas a Palavra de Deus. Um 
terço de toda a Bíblia, corretamente entendida, fala 
da Segunda Vinda de Cristo! Tanto o Antigo quanto 
o Novo Testamento terminam com a promessa 
de que Ele voltará. Mais e mais, pela Palavra do 
Senhor, sabemos que Jesus está voltando.

Vivemos uma época cheia de autointitulados 
profetas, pessoas da nova era, astrólogos, médiuns, 
videntes e adivinhos. Eles não são proféticos, eles 
são patéticos. Nenhum deles jamais estarão 100% 
corretos. Às vezes, com a ajuda de Satanás, eles 
podem até ter uma suposição prognóstica, mas 
mesmo Satanás não conhece o futuro. Obrigado 
Deus pela “mui firme, a palavra dos profetas” (2 
Pedro 1:9a), a Bíblia!
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Ouvi falar de um pregador que estava 
pregando sobre a Segunda Vinda. Um cínico que 
não acreditou nessa abençoada esperança, disse: 
“Você não pode tirar isso da Bíblia”. O pregador 
respondeu: “Você está certo. Está lá, e você não 
pode tira-la!”.

Portanto, temos essa certeza com base na obra 
da salvação e na exata Palavra de nosso Senhor. 
Você pode confiar na certeza de Sua vinda. Mas 
isso não é tudo. Você também pode descansar no 
consolo de Sua vinda.

O CONSOLO DE SUA VINDA

Paulo termina 1 Tessalonicenses 4 dizendo: 
“Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas 
palavras” (v.18). Às vezes, a Segunda Vinda de Jesus 
é pregada para ameaçar e assustar as pessoas. 
Entendemos que devemos ser ameaçados pela 
vinda de Jesus se não estivermos prontos para 
encontrá-Lo. Devemos ter medo se não estamos 
preparados para ficar diante dEle. Mas esses 
versículos são escritos para consolar, não para 
ameaçar ou assustar.

O que o Apóstolo faz nos versículos 16 a 17 
é nos dar uma descrição do que acontecerá no 
arrebatamento quando nosso Senhor vier. Há 
quatro eventos básicos aqui que devem nos dar 
grande consolo.

A MAJESTADE DE SEU RETURNO

Está claro que o Senhor Jesus é a figura central 
aqui. “Porque o mesmo Senhor descerá...” (v. 16a). 
Eu amo isso. Não tente espiritualizar ou explicar 
isso. Atos 1:11b diz a mesma coisa: “Esse Jesus, que 
dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir 
assim como para o céu o vistes ir.”. É o mesmo 
Jesus, o próprio Senhor.

Algumas pessoas dizem: “A Segunda Vinda 
de Jesus é quando você morre. O Senhor vem 
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para o seu espírito e você vai para o céu”. Isso é 
maravilhoso, mas essa não é a Segunda Vinda. 
Outros dizem: “A Segunda Vinda é quando você é 
nascido de novo e Ele vem morar em você”. Isso 
também é maravilhoso, mas essa também não é a 
Segunda Vinda.

Não se engane sobre isso. Jesus está 
literalmente, visivelmente voltando — exatamente 
como Ele fez em Sua primeira vinda. E Seu retorno 
será majestoso. Um dia, nosso Senhor se levantará 
do Seu trono, sairá das alturas do esplendor do céu 
e começará Sua descida a essa terra. Ele virá na 
glória do Pai com todos os Seus santos anjos.

O MILAGRE DE NOSSA RESURREIÇÃO

Um segundo evento que deve nos consolar é 
a ressurreição. Nós vamos ser ressuscitados. 
“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.” (v.16). Há sinais da vinda de Cristo por 
toda a nossa volta, mas agora estou ouvindo os 
sons de Sua vinda.

A palavra alarido aqui significa “comando”. Isso 
não é apenas um alarido de voz, como alguém que 
gritasse num jogo de futebol. Este é um alarido 
de voz cheio de autoridade. O que Cristo dirá eu 
não sei, mas acho que Ele o prefigurou em João 
11 quando Lázaro ressuscitou dos mortos. Jesus 
clamou: “Lázaro, sai para fora.”. (v. 43c)

Acredito que o alarido de voz do Senhor 
será novamente “Sai para fora!”. Todos os mortos 
adormecidos em Cristo ouvirão a voz do Filho de 
Deus. A voz do Salvador vai reverberar por todo o 
reino de morte de Satanás e fará com que ele seja 
destruído.

Ao comando do Salvador, o mar trará de seu 
populoso seio os mortos que nele estão. Os lençóis 
sinuosos de areia do deserto libertarão os mortos 
que lá estão. Os campos de batalha darão os mortos 
que lá estão enterrados. Cada cemitério parecerá 
um campo revirado quando nosso Senhor emitir 
aquele esperado grito.

Ouviremos a voz do arcanjo, que acredito ser 
Miguel (veja Daniel 10:13). Por que é necessário 
que seja Miguel? Porque a Bíblia chama Satanás 
de príncipe dos ares. Satanás é um anjo caído, e 
Miguel, ainda seu superior naquela época, dirá a 
todos os demônios e a Satanás: “Abram caminho 
para os santos de Deus quando eles irem se 
encontrar com nosso Senhor nos ares”.

Então a trombeta tocará. As trombetas eram 
muito importantes em Israel. Elas eram tocadas 
principalmente para adoração e para guerra. Na 
vinda de Cristo, os santos serão arrebatados para o 
trono para adorar, e a guerra da grande tribulação 
começará aqui na terra. Esse é o milagre da nossa 
ressurreição.

Alguém pode perguntar: “Você realmente crê 
em uma ressurreição milagrosa?”. Claro que sim.

“Mas”, essa pessoa pode rejeitar, dizendo: 
“isso está além do nosso entendimento”. Ora, o 
fato de estarmos aqui agora está além do nosso 
entendimento. Nós nem mesmo entendemos o 
nascimento. Se Deus pode nos criar do nada, Ele 
pode levantar algo de um túmulo! O mesmo Deus 
milagroso ressuscitará os mortos.

John Phillips tem lembrado que a lagarta é um 
retrato da ressurreição. Este pequeno inseto se 
alimenta de uma folha e vive em um mundo muito 
circunscrito. De vez em quando, ergue a cabeça e 
olha para o céu azul, mas depois volta ao mundo 
que conhece — o mundo terrestre.
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Um dia, algo parecido com a morte ocorre 
na vida dessa lagarta. Ela faz uma vestimenta de 
luto para si mesma, um caixão em miniatura e se 
arrasta para dentro. Envolta naquela vestimenta de 
luto em que se encontrava, morre para o mundo 
que ela tem conhecido. Ela dorme alheia a tudo o 
que está acontecendo ao redor dela. 

Então certo dia o chamado da “ressurreição” 
vem. Ela quebra o caixão em pedaços e sai — não 
como uma lagarta, mas como uma borboleta 
gloriosa e cintilante, brilhante como o sol, bela 
como a manhã. Ela voa para o céu azul. Ela é a 
mesma criatura? Sim, mas ela passou por uma 
metamorfose, uma mudança de forma.

Primeira Coríntios 15:51-52 diz:
 
Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, 
nem todos dormiremos, mas todos 
seremos transformados; Num momento, 
num abrir e fechar de olhos, ante a última 
trombeta; porque a trombeta soará, e os 
mortos ressuscitarão incorruptíveis, e 
nós seremos transformados.

A Bíblia também diz. “Que [Ele] transformará 
o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu 
corpo glorioso,” (Filipenses 3:21a). Concordo com o 
salmista quando ele diz: “... eu me satisfarei da tua 
semelhança quando acordar.” (Salmo 17:15b). Como 
seremos na ressurreição? Nós seremos como o 
Senhor Jesus. Não posso explicar para você, mas 
sei que vou gostar, e você também!

O MISTÉRIO DO ARREBATAMENTO

Volte para 1 Tessalonicenses 4:17:
 

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.

Ainda haverá milhões de santos vivendo quando 
Jesus vier. Quando o chamado ocorrer, eles serão 
transformados antes que você possa piscar o olho 
e levados para se encontrar nos ares com o Senhor. 
Chamamos esse evento glorioso de arrebatamento.

A palavra arrebatamento propriamente dita não 
é encontrada na Bíblia, mas não deixe que isso o 
incomode. As palavras trindade, missão e soberania 
também não são encontradas na Bíblia, mas são 
todas doutrinas ensinadas na Bíblia.

Arrebatamento é uma palavra que vem do 
Latim que significa “agarrar” ou “arrancar”. Pode 
significar, por exemplo, “pegar com força”, como 
em João 6:15, quando a multidão estava prestes a 
pegar o Senhor Jesus e fazer dEle um rei. Quando 
o arrebatamento vier, você e eu seremos agarrados 
pela força. Essa força é o nosso Senhor, e nem a 
sepultura ou a gravidade serão capazes de nos 
segurar. Eu gosto disto!

Essa palavra também pode significar levar 
alguém de um lugar e colocá-lo em outro lugar. 
Paulo usou a palavra quando descreveu ser 
“arrebatado” ao terceiro céu (ver 2 Coríntios 12:2). 
No arrebatamento, seremos levados deste lugar e 
colocados em outro lugar.

Outro significado possível dessa palavra é 
“livrar do perigo”. A igreja será tirada deste mundo 
para um porto seguro quando os horrores da 
tribulação acontecerem na terra.

A Bíblia chama isso de mistério. Já vimos 1 
Coríntios 15. Na primeira parte do versículo 51, 
Paulo diz: “Eis aqui vos digo um mistério: ...”. Então 
ele descreve o mistério do arrebatamento. Alguém 
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pode dizer: “Isso parece algo sobrenatural”. Amém! 
A nossa fé é totalmente sobrenatural.

Deixe-me dar uma ilustração. Suponha que 
você pegue pedaços de cobre, chumbo, zinco, 
cromo, ferro, platina, ouro e prata e espalhe 
esses pedaços por um campo e deixe que as ervas 
daninhas cresçam sobre eles. Suponha que você 
tenha enterrado alguns desses pedaços de metal.

O que aconteceria se você pegasse um eletroímã 
gigante e o balançasse sobre esse campo? Algumas 
dessas peças de metal saltariam, atravessando a 
terra, se necessário, e se apegariam a esse ímã. 
Qual metal faria isso? Não seria o zinco, nem o 
chumbo, nem o cobre, ouro, prata ou platina. Mas 
o ferro se apegaria.

Por quê? Porque o ferro tem a mesma natureza 
que o ímã. É por isso que a atração está presente. 
Meu amigo, quando Jesus Cristo vier, aqueles que 
compartilham de Sua natureza serão arrebatados.

Se o Senhor Jesus Cristo vive 
em você, você compartilhará 
a majestade de Seu retorno, o 

milagre de nossa ressurreição e 
o mistério do arrebatamento.

A Bíblia diz em 2 Pedro 1:4 que somos 
participantes da natureza divina. Se você nasceu 
do céu, você estará a caminho do céu. Se o Senhor 
Jesus Cristo vive em você, você compartilhará 
a majestade de Seu retorno, o milagre de nossa 

ressurreição e o mistério do arrebatamento. Mas 
isso não é tudo.

A MARAVILHA DE NOSSA REUNIÃO 

O arrebatamento também significa uma 
maravilhosa reunião com aqueles que foram antes. 
O versículo 17 do nosso texto em 1 Tessalonicenses 
4 diz: “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.”.

Não é maravilhoso? Seremos levados 
juntos! Esses crentes Tessalonicenses estavam 
preocupados com seus entes queridos que haviam 
morrido em Jesus. Paulo colocou esses medos para 
descansar para sempre. Haverá uma reunião, um 
glorioso regresso ao lar no céu.

O Dr. Robert G. Lee, um talentoso pregador, 
contou uma das histórias mais emocionantes que já 
ouvi sobre uma época em que ele era um pequeno 
menino de uma fazenda:

 
 Aquela fazenda era muito pobre. 
Não conseguíamos nem levantar um 
guarda-chuva sobre ela, quanto mais um 
empréstimo. Um dia, quando todos foram 
à cidade, eu estava na varanda da frente 
com minha mãe. Ela estava sentada numa 
cadeira de balanço de tricô. Eu estava no 
chão daquela varanda com o rosto nas 
mãos e os pés para cima no ar. Olhei para 
as mãos desgastadas de minha mãe e 
perguntei a ela: “Mãe, qual foi o dia mais 
feliz que você já teve em sua vida?”.
 Eu pensei que talvez ela dissesse que 
foi aquele dia em que meu pai, que tinha 
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1,82 m e de olhos pretos falou de seu amor 
por ela. Mas ela não disse isso.
 Ou pensei que talvez fosse o momento 
em que, perto do portão do jardim, ele pediu 
que ela fosse sua esposa em uma noite de 
luar. Mas ela não disse que esse momento 
foi o dia mais feliz. Pensei que talvez ela 
pudesse dizer que foi aquele dia, quando 
no canto da fazenda, eles se casaram para 
ser marido e mulher e viveram assim por 
50 anos até quando Deus chamou-o para o 
lar celestial. Mas não foi isso.
 Ela disse:
 
 Filho, você fez uma pergunta difícil. 
Mas na guerra entre os estados, os tempos 
eram difíceis e amargos. Todos os homens 
foram para a guerra. Meu pai, seu avô, foi 
para a guerra. Nós não tínhamos muito na 
fazenda. Nós conseguíamos nosso sal de 
raspar o chão onde defumávamos a carne. 
Pegávamos nosso chá do sassafrás e nosso 
café do milho seco. 
 Quando menina, saía e trabalhava 
com as mulheres nos campos para ajudar 
a manter as coisas funcionando. Aqueles 
foram os dias difíceis. Então veio a notícia 
de que seu avô, meu papai, Bennett, tinha 
sido morto na guerra.
 Eu olhava para minha mãe e me 
perguntava o que ela iria dizer ou fazer. 
Ela não parecia dizer muita coisa e nem 
esboçava choro.
Eu me perguntava por que ela não falava 
sobre o assunto, mas meu quarto era perto 
do dela. E, à noite, eu ouvia minha mãe 
quando ela colocava o rosto no travesseiro 
e chorava copiosamente durante a noite. 

No dia seguinte, ela enxugava as lágrimas e 
fazia seus afazeres.
 Filho, um dia eu estava sentada na 
varanda da minha mãe, como estamos 
fazendo hoje. Ela tinha uma bacia de 
vagens de feijão em suas mãos. Ela estava 
descascando as vagens e ajuntando 
aqueles grãos de feijão. A casa da fazenda 
ficava na estrada do rio, e minha mãe 
num determinado momento olhou para o 
horizonte e viu um homem andando pela 
estrada do rio. Minha mãe disse: “Elizabeth, 
aquele homem com certeza anda como seu 
pai costumava andar”.
Minha mãe continuou ajuntando aqueles 
grãos de feijão e depois de um tempo disse: 
“Elizabeth, eu acho que aquele homem se 
parece com seu pai”.
Eu disse para minha mãe: “Veja mamãe, 
papai está morto. Eu gostaria que 
pudéssemos trazê-lo de volta, mas não 
podemos e não há necessidade de você se 
perturbar assim”.
Mas depois de um tempo, ela pulou, jogou 
aqueles grãos de feijão no ar e disse: “Aquele 
é seu pai! Aquele é seu pai!”. Ela juntou a 
saia, correu pelo quintal e desceu a antiga 
estrada do rio e caiu no braço — não nos 
braços — mas no braço do marido dela. Um 
dos seus braços fora amputado e a manga 
estava presa. Ele colocou o único braço 
que tinha ao redor dela e se beijaram, se 
abraçaram, riram, choraram e se beijaram, 
e se abraçaram.
Corri pelo quintal tão rápido quanto o meus 
pés de criança podiam correr, e eu agarrei 
no meu papai pelos joelhos dele e coloquei 
minha mão pela manga vazia e senti aquele 
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pequeno braço engraçado. Creio que o dia 
mais feliz da minha vida foi quando meu pai 
chegou em casa da guerra.
 
A hora mais feliz da minha mãe é apenas uma 

pequena alegria se comparada ao vermos o rosto 
de Jesus e Suas mãos perfuradas que abriram 
as portas da graça até que fiquemos diante dos 
portões da glória. Que regresso ao lar isto será! 
Juntos, encontraremos o Senhor, cantaremos, 
dançaremos e gritaremos de alegria! 

O DESAFIO DE SUA VINDA

Aqui está uma terceira verdade que eu 
quero que você veja nesta passagem sobre o 
arrebatamento. É essa pequena frase no versículo 
17: “... a encontrar o Senhor ...”. Você já pensou em 
encontrar o Senhor? O pensamento de encontrá-
Lo é um desafio para você?

Paulo não está falando aqui sobre uma reunião 
casual. Esta é a palavra que seria usada para falar 
quando se sai para encontrar um embaixador que 
está retornando. É uma palavra técnica que fala em 
dar as boas vindas para um dignitário que volta, 
saindo com uma comitiva para cumprimentá-lo.

Jesus é Rei, e nós iremos nos encontrar com 
Ele porque Ele está voltando. Somos embaixadores 
dEle. Um desses dias, em breve, daremos conta de 
nossas vidas a Ele. Que desafio a Segunda Vinda de 
Jesus deverá ser para nós!

Você está pronto para o retorno de Jesus 
Cristo? Você está pronto para o arrebatamento? 
Você é salvo? Como cristão você está pronto para 
dizer: “Senhor Jesus, eu tenho te amado, eu tenho 
te servido, eu tenho testemunhado, eu tenho sido 
fiel.”.

Quando Ele vier, não quero que Ele encontre 
o Seu dízimo em minha conta no banco. Eu não 
quero que Ele encontre bebidas no meu armário ou 
pornografia na minha sala de estar. Não quero que 
Ele encontre ódio em meu coração, me encontre 
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frio e indiferente. Eu quero estar pegando fogo por 
Jesus. Vou encontrá-Lo em breve — e você também.

Marcos 8:38 diz:
 
Porquanto, qualquer que, entre esta 
geração adúltera e pecadora, se 
envergonhar de mim e das minhas 
palavras, também o Filho do homem se 
envergonhará dele, quando vier na glória 
de seu Pai, com os santos anjos.

Você tem vergonha de Jesus? Você já O 
confessou como seu Senhor, O seguiu no batismo 
dos crentes e se tornou um membro de Sua igreja? 
Essas são boas perguntas. A Bíblia diz: “E todo 
aquele que crer nela [Rocha] não será confundido.” 
(Romanos 9:33b)

O fato de Jesus voltar em breve e de sairmos 
para encontrá-Lo deve ser um desafio para todos 
nós como Seu povo. Nós podemos depender na 
certeza da vinda de Jesus. Podemos descansar no 
consolo de Sua vinda. Jesus está voltando para o 
Seus!

Nós podemos depender na 
certeza da vinda de Jesus. 

Podemos descansar no 
consolo de Sua vinda. Jesus 
está voltando para o Seus!



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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É difícil neste mundo atual de ritmo acelerado 
e de pessoas centradas em si mesmas encontrar 

ensinamento bíblico de qualidade, ensino didático 
que simplifi que verdades profundas para aplicação 

à vida cotidiana. O AMOR VERDADEIRO (Love 
Worth Finding) entende esta luta  e procura 

ajudar Cristãos a crescer mais profundamente 
em sua fé através dos ensinamentos sempre 
atuais do pastor e professor Adrian Rogers.

Estamos comprometidos em oferecer o fácil 
acesso para pessoas que não são cristãs e para 

crentes novos e de longa data a sabedoria bíblica 
que o Pastor Adrian Rogers compartilhou com 
clareza e de maneira franca durante toda a sua 

vida. Nosso desejo é que todas as pessoas possam 
fortalecer seus relacionamentos com Deus ao 

proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo.
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