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1 SERMÃO 

TEXTO: Tito 2:13 

TEMA: Esperança na Volta de Jesus. 

PROPOSITO: Reavivar a esperança da igreja na volta de Jesus! 

  

INTRODUÇÃO/ILUSTRAÇÃO: Em 1814 nasceu Carlos Fitch, era casado e pai de 
seis filhos.Ele criou pela primeira vez a imagem de Daniel 2 e o gráfico de 1843. 
Descobrindo Jesus como seu salvador pessoal, sacrificou sua congregação em New 
Jersey a fim de viajar levando as boas novas do Senhor Jesus Cristo. 

            Em suas cartas era possível perceber grande amor pela sua família e 
mostrava como integrava o amor de Jesus pelas pessoas. Fitch viu nas 2.300 tardes 
e manhãs uma linda mensagem a dar sobre o retorno de Jesus e a morte de 4 dos 
seus 6 filhos aumentou ainda mais seu anseio pela volta de Cristo. 

            Como grande e convicto pregador da volta de Jesus em 22 de outubro, 
anunciava por vários lugares da América anunciando o breve retorno de Jesus. 
Fitch, no seu ímpeto de preparar pessoas para o retorno do Senhor, batizou três 
grupos de pessoas em uma fria manhã de setembro de 1844. Aparentemente as 
conseqüências foram seu adoecimento e sua morte no dia 14 de outubro de 1844. E 
agora quem cuidaria de sua família? 

            No dia do funeral, uma de suas 2 crianças pergunta : 

- Mamãe, quando veremos papai e nossos outros irmãos? 

A senhora Fitch cheia da esperança na volta de Jesus Cristo no dia 22 de 
outubro diz: - Daqui a 8 dias meu filho, veremos papai e os outros irmãozinhos e 
estaremos juntos para nunca mais nos separarmos. 

Que esperança tinha a família Fitch pela volta de Jesus!!!!! 

  

Leiamos Tito 2:13 

  

A)    o verbo “esperar” citado no texto poderia ter duas raízes: 

                        1. prosdokia = esperar uma noticia ou algo ruim podendo acontecer. 
Tem que                       ver com catástrofes, terremotos, guerras, etc. 

            2. elpis = na Bíblia é usado para esperar noticias boas e não denota 
uma atitude pessoal mas, sim um beneficio objetivo da salvação na 
direção do qual se dirige a esperança! E no versículo em estudo, é 
esperança de coisas boas, logo o uso de “elpis”. 
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TESE: A volta de Jesus Cristo nos dá esperança, uma boa esperança! 

  

PERGUNTA: Esperança de quê? 

  

I – Esperança da Ressurreição  

A)Quando Jesus voltar ressuscitará aqueles que dormem como vemos em 2 
Co 4:14 

1.Deus concederá aos mortos, através da volta de Jesus, o fôlego da 
vida mais uma vez.  

2.Que linda esperança de rever amigos queridos. Quem não tem 
vontade de rever um parente muito querido, um filho, um irmão ou irmã 
que lhe foi separado pela morte. Quem não quer poder abraçar mais 
uma vez um amigo que é mais chegado que irmão? 

3.A vinda de Jesus Cristo nos dá a esperança de, como justos, nos 
reunirmos outra vez e para sempre. 

  

II – Esperança da Transformação  

A)Quando o filho do homem voltar transformará nosso corpo como o apostolo 
Paulo diz em Filipenses 3:20,21 

1. não adiantaria revivermos para a vida eterna ainda sim continuarmos 
a viver com as doenças e moléstias que ainda afetam nossa vida. 

2. quando meu Jesus voltar vai transformar nosso corpo, corpo hoje 
tomado pela humilhação que o pecado provoca e o transformará em 
um novo corpo, um corpo glorioso como o Dele, Cristo, O Perfeito. Vai 
acabar com doenças, epidemias, moléstias,todo tipo de mal que afeta 
nosso corpo será extirpado pela transformação que Cristo fará em nós 
na sua volta. Cegos verão, coxos andarão, pessoas mutiladas terão 
seu membros de volta como se nunca os houvesse perdido. 

ILUSTRAÇÃO: Em 1998 conheci um linda família, Anderson, Linda e sua filha 
Isabela. Que lar amável, que família saudável e bonita. Não somente os conheci 
mas passei a ama-los. Mas no ano 2000, eles tiveram um acidente automobilístico e 
neste acidente Linda teve que amputar uma parte da perna esquerda, ela perdeu do 
joelho para baixo e teve que diminuir 10cm da perna direita, passando a viver em 
uma cadeira de rodas dependendo das pessoas para tudo e principalmente 
dependendo das pessoas para cuidar de sua filinha de 5 anos. Tudo isso limitada 
por um acidente de carro. Hoje Linda já usa uma prótese na perna amputada e já 
anda quase normalmente, cuida de sua filha e tem uma vida normal. Mas de uma 
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coisa tenho certeza, que esperança Linda teria de estar fisicamente normal se não 
fosse a volta de Jesus? 

3.A vinda do meu Senhor e Rei  Jesus Cristo nos dá a esperança de 
que todos serão renovados e transformados quando ele voltar, 
inclusive Linda. 

  

III – Esperança de estarmos com Jesus 

A)Quando Jesus voltar vamos estar com Ele mesmo, como é a própria 
vontade dele em João 17:24 

1.Não adiantaria viver de novo, ter nosso corpo transformado sem 
termos a presença de nosso Jesus ao lado. 

2.Essa é a vontade Dele, Ele quer estar conosco. Que ficar contigo e 
comigo por toda eternidade. Que companhia maravilhosa! A presença 
do próprio Jesus Cristo o nosso Protetor e Salvador.  

3.E que adiantaria riquezas sem Jesus, que adianta “flores que não 
murcham sem Jesus, pra que viver pra sempre sem ter a companhia de 
Jesus” como a letra de uma musica dos Arautos do Rei. Que adianta 
ter família, mas não ter Jesus, que adianta ter trabalho Jesus não 
estiver ali, que vale estudar se Jesus não estiver na sala conosco? Ele 
pode estar em todos os lugares conosco, entretanto, hoje, não 
podemos ver, mas quando ele voltar nós o veremos. 

4.A vinda do nosso Senhor e Rei  Jesus Cristo nos dá a esperança de 
sua presença pessoal e física por toda eternidade. 

  

IV– Esperança de estarmos na casa de Jesus Cristo  

            A) Quando Jesus voltar vai nos levar para morar na casa Dele por toda 
eternidade,    como conferimos em João 14:1-3. 

                        1. Cristo não mais morará nesta terra. Porque ela está cheia de 
pecados, injustiças e não merece outra vez a presença do nosso 
Salvador neste estado em que a terra se apresenta. 

2. Outro motivo que não iremos mais morar aqui nesta terra é porque o 
nosso Pai preparou um lugar especial para passarmos a eternidade 
com Ele. Não é um lugar comum, mas é lugar feito por Deus para um 
povo que Ele julga especial que somos nós. 

                        3. Na casa de Deus há muitas moradas, muitas casas, muitos 
cômodos, lugar não vai faltar na casa do nosso Pai Eterno. 

                                    a)quando é que um filho chega em casa e seu pai não tem 
lugar para ele? Imagine se referindo a Deus sendo o nosso pai e 
a nos como Seus filhos? 
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4. A vinda do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo nos dá a esperança de 
iremos para uma casa celestial morar com Cristo para todo sempre na 
casa Dele. 

  

  

CONCLUSÃO: 

            Nós Adventistas do Sétimo Dia temos muitos motivos para termos 
esperança. Por isso somos um povo mais alegre e mais feliz. Porque esperamos a 
vinda no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sua volta nos dá esperança que um dia 
toda morte vai acabar e iremos encontrar os nossos queridos. Temos esperança 
porque nosso corpos serão transformados e que não haverá mais dores e ais. 
Temos esperança que nos encontraremos com Jesus e por fim nossa esperança fica 
ainda mais viva por saber que não vamos morar para sempre aqui nesta terra pois 
vamos para casa de nosso Pai levados por Jesus. 

  

ILUSTRAÇÃO: 

Quando a Inglaterra estava em processo de colonização da Austrália, enviava gado 
pra lá afim que o povo já começasse a habitar nas novas terras. Mas surgiu um 
problema. Quando o barco se aproximava da terra firme o gado parava de comer 
chegando a ficar com fome e ao ponto de morrer. E ninguém conseguia desvendar 
aquele mistério. Ate que descobriram que quando o gado chegava perto da grande 
ilha, já sentia o cheiro de pasto verde  e não queria mais comer o pasto velho e 
molhado que lhe era sujeitado no navio. Ate os animaizinhos tinham esperança de 
encontrar um pasto melhor a ponto de não se contentar com o velho. E nós o que 
estamos fazendo com nossa esperança? 

  

APELO: 

            Nós temos esperança. Você pode ter esperança de qualquer coisa mas, a 
maior esperança que existe é a da volta de Jesus.Que esperança maravilhosa! Essa 
é a esperança que eu tenho no meu coração. E me sinto muito grato a Deus por dar 
a um pecador como eu algo tão sublime. Você não gostaria também de fazer parte 
de povo que tem essa bendita esperança? Você não gostaria também de esperar a 
volta de Jesus, junto com essa grande família? Você quer ter essa esperança ? 

Minha igreja você gostaria de firmar hoje um pacto com Jesus dizendo: “Jesus, nos 
encontraremos lá no céu, na entrada da cidade celestial, bem a porta para 
nunca mais nos separarmos”. 
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