
“Compreender o Dia do Senhor”
1 Tessalonicenses 5:1-11

Quanto mais nossa cultura abraça uma visão de mundo secular, menos confiança as pessoas têm na
Bíblia e na igreja evangélica como a verdadeira voz da Palavra de Deus. Quanto mais longe uma
cultura se afasta da verdade da Bíblia, mais ela se desvia para a escuridão do engano, ilusão,
desespero e depravação, pois não importa a visão de mundo de uma pessoa, ela ainda tem que
responder às antigas questões da verdadeira propósito e sentido para a vida.

Existem três visões possíveis da história mundial:

Cíclica – como vemos acontecendo no mundo hoje as mesmas coisas que aconteceram há muitos
anos, parece que a história está se repetindo.

Linear – a história está avançando, mas sem um objetivo ou propósito claro e, portanto, a vida não
tem sentido.
Bíblico – Deus nos criou com um propósito, e para um propósito, e a história está progredindo de
acordo com Seu plano soberano para alcançar esse propósito divino.

A história humana teve um começo, que está registrado em Gênesis 1-3 , e a história humana terá
um fim, que está registrado em Apocalipse 19-22 , e entre esses dois pontos está a história do
plano de Deus para a redenção do homem perdido. .

No meio desses dois pontos eternos está a intervenção divina de Deus através da Pessoa e Obra de
Jesus Cristo.

Sua primeira vinda foi em humildade – para dar Sua vida como resgate pelo pecado do
homem; para resgatar aqueles que creram nele da ira de Deus para ser derramada sobre aqueles
que não cressem nele.

Sua segunda vinda será em glória – para remover a maldição do pecado da terra e restaurá-la à
sua antiga glória, como era no princípio.

Este será o “Dia do Senhor”, e é para onde a história está indo.

Estamos vivendo no “dia do homem”, no reino do homem e sob a autoridade de Satanás, o deus
deste mundo.
No futuro, viveremos no “dia de Deus” , naquele novo céu e nova terra, onde será um dia para
sempre.

No entanto, após o arrebatamento da Igreja, a terra experimentará “o dia do Senhor”, quando
Deus derrama Seu julgamento sobre aqueles que se recusaram a receber Jesus Cristo, seu
Salvador e Senhor.

O apóstolo Paulo esteve com os novos crentes em Tessalônica por pouco tempo, mas não hesitou
em ensiná-los sobre o arrebatamento da Igreja e o Dia do Senhor.

Advertir o povo sobre a ira de Deus por vir era um elemento essencial na pregação de Paulo, pois
só então eles perceberiam a necessidade de um Salvador.

No capítulo 4:13-18, Paulo deixou claro que aqueles que confessassem Jesus Cristo como seu
Salvador e Senhor seriam poupados da ira de Deus que estava por vir. Isso seria um cumprimento
da promessa que Jesus fez aos Seus discípulos.
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No capítulo 5:1 e segs, Paulo deixou claro que aqueles que se recusassem a confessar Jesus
Cristo como seu Salvador e Senhor enfrentariam a ira de Deus, à qual ele se referiu como “O Dia
do Senhor”.

“O dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um rugido; os
elementos serão destruídos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Já
que tudo será destruído dessa maneira, que tipo de pessoa você deveria ser? Você deve

viver uma vida santa e piedosa”.
 2 Pedro 3:10-11

Três características do Dia do Senhor:

1. O fato de sua vinda – vs. 2 – “Vocês mesmos sabem muito bem que o dia do
Senhor virá como um ladrão de noite”.

A palavra grega para “tempos” é “Chronos” , como a hora em um relógio ou o dia em um
calendário.
A palavra grega para “épocas, datas ou estações” é “Kairos” , como uma estação do ano.

Embora possa haver espaço para debate sobre sua cronologia, os principais “Kairos ” dentro
do “Chronos” que é chamado de Dia do Senhor incluem:

Para os cristãos: Para os incrédulos:

         O Arrebatamento da Igreja          Ascensão do Anticristo

       O Tribunal de Cristo          Tribulação de sete anos

         A ceia das bodas          Profanação do Templo

        A Volta com Cristo          Armagedom

        O Reino Milenar          Amarração de Satanás

         Novo céu e terra          Grande Trono Branco
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O apóstolo Paulo disse que, embora os cristãos em Tessalônica soubessem de todos os eventos, sua
principal questão era quando isso aconteceria.

Capítulo 5:1, “Mas quanto aos tempos e às épocas, irmãos, vocês não precisam que eu lhes
escreva”.

Paulo disse que eles não precisavam conhecer o Chronos, pois ninguém conhece o Chronos
exato, exceto Deus o Pai, mas podemos conhecer o Kairos!

Como Paulo disse em Gálatas 4:4 , a respeito da 1ª 
vinda

 do Senhor: “Na plenitude de “Chronos”,
Deus enviou Seu Filho, para nos redimir da lei”, assim será em relação ao Dia do Senhor e Seu
retorno – “na plenitude de Chronos”.

Deus quer que cada geração viva na possibilidade de que todos os eventos do fim dos tempos
possam ocorrer em sua vida.
O próximo evento no calendário profético de Deus é o arrebatamento da Igreja, e quando a
plenitude de Chronos vier, o Kairós do Senhor se desdobrará exatamente como Ele disse que
aconteceria em Mateus 24 , Marcos 13 , Lucas 21 e Apocalipse 6-18 . .

No entanto, em vez de especular sobre quando esse dia chegará, precisamos viver cada dia de
nossas vidas como se começasse hoje.

2. A Ferocidade de Seu Caráter –
Isaías 2:12 – “Tudo soberbo e altivo, e tudo o que é elevado será rebaixado”.

Isaías 13:9 – “Com ira e furor de ira, para assolar a terra”.

Jeremias 46:10 – “Ele pode se vingar de seus adversários”.

Joel 1:15 – “Como destruição do Todo-Poderoso”.

Joel 2:31 – “O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível
dia do Senhor”.

Amós 5:18 , 20 – “Não é o dia de trevas e não de luz?”

Sofonias 1:15 – “Aquele dia é um dia de ira, um dia de angústia e angústia, um dia de devastação
e desolação, um dia de escuridão e escuridão, um dia de nuvens e densas trevas”.

Seis vezes o “dia do Senhor” é referido como o dia da condenação, e três vezes é referido como o
dia da vingança.
Em Apocalipse 6:17 , João o chamou de “o grande dia da Sua ira sobre os pecadores!

Ele os entrega a uma mente reprovada – Romanos 1

Ele orquestra eventos cataclísmicos terrestres – inundações, incêndios, terremotos,
erupções vulcânicas, tsunamis, furacões, tornados, secas, doenças e outros distúrbios
da natureza.

Ele orquestra eventos cataclísmicos celestiais – o sol e a lua ficarão escuros, as estrelas
perderão seu brilho, e o Senhor ruge de Sião tão alto que até os céus e a terra tremerão.

O mundo viu muitas prévias das atrações vindouras quando Deus liberou Sua ira contra os
israelitas por sua desobediência a Ele, e os profetas disseram que Deus agiu nesses eventos
históricos como um aviso de como será o dia final do Senhor.
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Capítulo 5:2 – “Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que o dia os alcance como um
ladrão.” Por quê?

Porque, pela graça de Deus, não estaremos aqui!

3. A Finalidade da Completude – Vs. 3 – “Pois, quando eles disserem: “Paz e
segurança”, então repentina destruição lhes sobrevirá, como dores de parto de
uma mulher grávida, e eles não escaparão.”
Paulo disse que, quando o mundo acreditar que chegou ao ponto em que a ameaça do julgamento
de Deus acabou, Sua destruição será liberada como as dores do parto de uma mulher dando à luz.

A primeira dor do parto será falso ensino e engano espiritual – Mateus 24:4-5 – “ Cuidado para
que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o

Cristo, e enganará a muitos”.

Em 2 Tessalonicenses 2:11 , Paulo disse: “Deus enviará sobre eles um forte engano, para que
creiam no que os falsos mestres estão dizendo”.

A segunda dor do parto será a guerra global – Mateus 24:7 – “Vocês ouvirão falar de guerras e
rumores de guerras. Vejam que não tenham medo, pois essas coisas devem acontecer, mas isso
não é o fim, pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino”.

As dores de parto que o Senhor descreve em Mateus 24 são paralelas aos selos que
João descreveu em Apocalipse 6 , resultando em uma matança global como o mundo
nunca viu antes.

A terceira dor do parto será catástrofes sem paralelo – Apocalipse 6:12-14 – “ Houve um
grande terremoto. O sol tornou-se negro como pano de saco feito de cabelo, a lua inteira
tornou-se como sangue; as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança
seus figos verdes quando sacudida por um grande vento. O céu se partiu como um
pergaminho quando é enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus
lugares”.

Um terço da terra é queimado!

Um terço das árvores estão queimados!
Um terço do mar se tornará como sangue!

Um terço das criaturas marinhas morrerá!

Um terço dos rios secará!
Um terço das estrelas cairá, e um terço do sol e da lua serão escondidos!

O planeta inteiro será devastado e, como disse Paul, não haverá como escapar.

A quarta dor será severa perseguição – Mateus 24:9 – “Eles os entregarão à tribulação, e os
matarão, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome”.

Multidões de pessoas serão salvas durante a tribulação, mas a maioria delas será
perseguida até a morte.

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2024.4-5
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Thess%202.11
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2024.7
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2024
https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%206
https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%206.12-14
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2024.9


Em Apocalipse 6:9 , João se referiu a eles como as “almas dos que foram mortos por
causa da Palavra de Deus e por causa do testemunho que deram”.

Em Apocalipse 7:9 e segs , João se referiu a eles como “uma grande multidão que
ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do
Cordeiro, vestidos de vestes brancas”.

A quinta dor do parto será a deserção – Mateus 24:10 – “Naquele tempo muitos cairão e trairão
uns aos outros e se odiarão”.

A sexta dor do parto será a proclamação mundial do evangelho – Mateus 24:14 – “E este
evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então
virá o fim.”

A sétima dor do parto será o Filho do Homem aparecendo no céu – Mateus 24:29 e Joel 2:31 – “O
sol se converterá em trevas, a lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor”.

O apóstolo Paulo disse que, embora sempre haja “sinais” que indicarão a proximidade do Dia do
Senhor, ninguém sabe a hora exata, exceto Deus Pai.

Portanto, eles devem permanecer firmes em sua fé em vista da volta iminente do Senhor, que
começará com o arrebatamento da Igreja, e isso pode acontecer a qualquer momento.

Capítulo 5:11 – “Portanto, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também
estais fazendo.”

Capítulo 5:23ss –

“Ora, o próprio Deus de paz vos santifique completamente; e que todo o vosso espírito,
alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus

Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e também o fará”.
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