Curso Bíblico
Lição 8
Curso Bíblico Para Novos Discípulos de Jesus Cristo

Lembre-se que
é da vontade de
Deus que todos
os homens se
salvem.

Esta é a última
lição deste
Curso.

A ESPERANÇA DO CRENTE
Um dos grandes problemas do homem é a insegurança quanto ao
futuro tanto aqui nessa vida quanto depois da morte. Tememos o
desconhecido. Os homens têm medo da morte porque não sabem o
que vem depois dela. Tememos o conhecido. Muitos temem a morte
porque sabem que não estão preparados para um encontro com o Juiz
do universo.
O homem sem Deus não tem certeza de nada, não tem esperança, por
isso vive em desespero, tentando fugir do confronto inevitável: a morte.

Nosso desejo é
que você tenha
consolidado sua fé
em Cristo Jesus.
Se você continua
com dúvidas sobre
alguns assuntos,
saiba que a igreja
oferece outros
cursos bíblicos
para o seu
crescimento
espiritual.

Mas aqueles que têm Jesus Cristo têm a segurança de vida eterna e
uma viva esperança que dá sentido ao nosso viver dia após dia. Nós
cristãos, sabemos o que nos aguarda, sabemos para aonde estamos
indo e estamos prontos para explicar o que esperamos no porvir.

Se sentir
necessidade,
converse com um
dos pastores.

Recebemos uma nova vida em Cristo, a qual nos permite ter uma
esperança viva:

“...santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração,
estando sempre preparados para responder a todo aquele
que vos pedir razão
da esperança que há em vós”. I Pedro 3:15.

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que,
segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para
uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
1 Pedro 1:3
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O propósito eterno de Deus: que sejamos semelhantes a Jesus
O propósito eterno de Deus para nossa vida é que sejamos semelhantes a
Jesus (Romanos 8:29).
De maneira pessoal, a nossa esperança é exatamente a consumação desse
propósito: o dia em que seremos semelhantes a Jesus. Isso vai acontecer no dia
da volta de Jesus (I João 3:1-3). Nosso corpo será revestido de imortalidade e de
incorruptibilidade.
Ao mesmo tempo em que nos mantemos em santidade aguardando a volta do
Senhor, amamos a sua vinda e desejamos que Ele volte logo, pois esse será o dia
de sermos completamente semelhantes a Ele (II Timóteo 4:8).
A nossa esperança maior é a volta de Jesus e a nossa transformação
completa para que sejamos semelhantes a Ele. I Co 15.
Quando o crente morre
Nossa esperança maior é a volta de Cristo, ocasião em que seremos transformados. Nosso
corpo será revestido da imortalidade e de incorruptibilidade.
Seremos semelhantes a Jesus. Mas, nem todos estaremos vivos quando ele voltar. No
intervalo de tempo, entre a morte do crente e a volta de Jesus, o que acontece?
Quando morremos o nosso corpo é sepultado e vira pó depois de alguns anos, mas nosso
espírito-alma vai estar imediatamente com Jesus no paraíso, aguardando a ressurreição.
Paulo diz que morrer é estar com Cristo (Filipenses 1:21-24). Para o malfeitor que estava à
direita de Jesus na cruz, e que pediu para ser lembrado pelo SENHOR, Jesus afirmou que
naquele mesmo dia aquele homem moribundo estaria com Ele no paraíso (Lucas 23:39-43).

Curso Bíblico

Página 3 de 8

A volta gloriosa de Jesus
Apocalipse 22:7
Eis que cedo [venho]: Bemaventurado
aquele
que
guarda as palavras da
profecia deste livro.

Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, os anjos falaram
para os discípulos que, assim como eles estavam vendo
o Senhor subir, assim seria o dia da Sua vinda. (Atos
1:10,11). Vejamos o que acontecerá e como será a volta
do Senhor:
Todas as pessoas verão Jesus voltando à Terra Apocalipse 1:7.

Apocalipse 22:12
E, eis que cedo [venho], e o
meu galardão está comigo,
para dar a cada um segundo
a sua obra.
Apocalipse 22:20
Aquele que testifica estas
coisas diz: Certamente cedo
[venho]. Amém. Ora vem,
Senhor Jesus.

Na volta de Cristo, ao soar da última trombeta, os salvos que
tiverem morrido, ressuscitarão imortais, com um corpo
semelhante ao de Jesus Cristo glorificado.
(ITessalonicenses

4:13-16; I Coríntios

15:50-52).

Os salvos que estiverem vivos na Terra na volta de Jesus
serão transformados; seus corpos serão glorificados
(revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade); em
seguida à transformação, serão arrebatados para receber
Jesus nos ares - I Coríntios 15:52; I Tessalonicenses
4:16-18.
A ressurreição de Jesus e a habitação do Espírito Santo
em nós são as garantias de que seremos ressuscitados
(I Coríntios 15:19-23).

1 O corpo de glória que receberemos
Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos não mais com aquele corpo sujeito à
morte que tinha, mas com um corpo glorificado (Lucas 24:33-43).
Hoje nós estamos limitados por um corpo que envelhece, enfraquece, sujeito às doenças,
limitado na compreensão das coisas espirituais; um corpo que se cansa, que é sujeito às
tentações e ao pecado.
É claro que só saberemos exatamente como será o nosso corpo glorificado quando Jesus voltar.
Mas a Bíblia quando nos fala da viva esperança, ela nos explica algo sobre nos herança (I Pedro
1:3-5):
Esse corpo será incorruptível, isto é, não estará sujeito ao desgaste, doenças ou morte.
Esse corpo será sem pecado, puro, sem tendência ao erro, sem tentações.
Esse corpo será imarcescível, isto é, não perderá o brilho e a graça. Não seremos inconstantes
ou sujeitos às circunstâncias.
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O Futuro
Na igreja há
três cursos de
Discipulado:

Conquista
Integração
Formação
Você está
prestes a
concluir o curso
Discipulado de
Integração.
Depois de seu
batismo você
poderá dar
continuidade
aos seus
estudos bíblicos
participando do
Curso de
Discipulado de
Capacitação –
Classe 301.
A Igreja
disponibiliza
para você um
Curso Básico
de Teologia.

Estamos na web
www.novavida.net

Na volta de Jesus, Satanás será preso por mil anos e o
Senhor Jesus estabelecerá seu Reino na terra, que será
totalmente restaurada. Nós, os salvos, reinaremos com
Cristo. (Apocalipse 20:1-6). Depois disso, Satanás será solto
novamente, por um breve período, e enganará muitas
pessoas para se levantarem contra o Senhor Jesus, que os
derrotará e lançará Satanás dentro do lago de fogo, a geena,
para sempre. (Apocalipse 20:7-10).
Deus então julgará os vivos e os mortos que estiverem sem
Cristo e todos terão que responder pelos seus atos diante do
Senhor. Todos aqueles que não forem achados no livro da
vida (registro dos salvos por Jesus) serão lançados no castigo
eterno (Apocalipse 20:11-15).
Depois de tudo isso, o Senhor criará novos céus e nova terra
e nós, salvos em Cristo Jesus, estaremos para sempre com o
SENHOR – Apocalipse 21:1; II Pedro 3:10-13.
Os Sinais Da Vinda De Jesus
O Senhor Jesus não falou nada acerca da data específica de sua
volta (Mateus 24:42-44; Atos 1:6-8), mas fez referência aos sinais
que antecederiam sua vinda:
O desamor e aumento da iniquidade no mundo – Mateus 24:1012; II Timóteo 3:1-5.
O surgimento do anticristo - Um homem falso que se apresentará
como Deus para que todo o mundo o obedeça e adore, e que será
finalmente derrotado pelo Senhor – II Tessalonicenses 2:1-4.
Um tempo de terrível tribulação em toda a terra – Lucas
21:10,11,25,26,27,28.
O Evangelho do Reino pregado em todo o mundo – Mateus 24:14.
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Conclusão
Já que temos tal esperança e aguardamos a vinda do Senhor para estar para
sempre com Jesus, somos animados a permanecer na santidade que Ele nos
deu (II Pedro 3:14; I João 3:3) e também a perseverar diante das lutas,
tentações, até quando passarmos pela tribulação dos últimos dias (Mateus
24:13).
Assim também, porque o fim virá quando o Evangelho for pregado a todos os
povos, nós nos empenhamos para fazer discípulos para que os que hoje estão
indo para o inferno sejam tirados da condenação e possam estar conosco
naquele dia da volta do Senhor.
E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade,
e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra
que está escrita:
Tragada foi a morte pela vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus
Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes
na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão.
I Coríntios 15:54-58
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Aplicação

1. Nós desejamos a volta de Cristo. Clamamos Maranata ( Ó vem, Senhor
Jesus). Almejamos aquele dia do nosso encontro com Ele, o dia da
ressurreição dos mortos, o dia do cumprimento definitivo do Seu propósito
eterno. Mas também pensamos naqueles que, se Jesus voltasse hoje,
não estão preparados para encontrar-se com Ele. Seriam condenados no
juízo. Além disso, sabemos que o fim virá quando o Evangelho do Reino
for pregado em todas as nações. Por isso, ao falar da volta de Cristo,
também falamos de alcançar os perdidos para Jesus. Coloque nessas
linhas abaixo a sua lista de oração por pessoas que precisam ser salvas.
Aproveite para orar por elas junto com seu discipulador e para planejar
contatos.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
:
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Atividades De Fixação
1) Assinale a alternativa correta:
Coloque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas:
( ) Temos uma viva esperança: a volta de Cristo e um corpo de
glória igual ao dele.
( ) A nossa esperança inclui a ressurreição dos mortos que estão
em Cristo.
( ) Quando morremos acaba tudo, não há mais nada depois
da morte.
( ) Quando morremos vamos estar em espírito imediatamente com
o Senhor Jesus.
( ) Não haverá juízo de Deus. Ninguém vai responder pelos
seus atos. Todos serão salvos.
( ) Na volta de Jesus, os mortos salvos ressuscitarão primeiro e
depois os que estiverem vivos serão transformados e
receberão ao Senhor nos ares.
2) Esses versículos abaixo são da primeira carta de Paulo aos
Tessalonicenses. Complete as palavras que estão faltando e
depois coloque a referência:
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ______________________
com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes como os demais, que não têm
________________________.
Pois, se cremos que Jesus morreu e _______________________,
assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que
dormem.
Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto:
nós, os _______________, os que ficarmos até à _______________
do Senhor,
de modo algum precederemos os que dormem.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do
arcanjo,
e ressoada a trombeta de Deus, _____________________ dos céus,
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CONTINUAÇÃO...
e os mortos em Cristo _____________________ primeiro;
depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos ______________________
juntamente com eles,
entre ________________, para o encontro do Senhor nos ares, e,
assim, estaremos para sempre com o ________________.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
I Tessalonicenses _________________
3) Relacione cada texto com seu assunto:
(1)1 Pedro 1:3-6
(2) II Timóteo 4:8
(3) Atos 1:10,11
(4) Apocalipse 1:7
(5) Apocalipse 20:1-15
( ) Somos daqueles que amam a vinda do Senhor.
( ) Satanás é preso por mil anos, depois é lançando no lago de fogo e Deus
julga os homens.
( ) A nossa herança com Cristo é a salvação num corpo glorificado,
incorruptível, sem mácula e imarcescível.
( ) Assim como subiu aos céus o Senhor Jesus voltará.
( ) Todos verão o Senhor voltando para reinar sobre a terra.
( ) Fomos regenerados para uma viva esperança.

PARABÉNS! Você chegou ao final do Curso Discipulado de Integração. Esperamos que este
curso tenha lhe ajudado na consolidação de sua fé em Jesus Cristo e na sua comunhão com
a Igreja. O nosso desejo é que você continue crescendo na graça e no conhecimento de
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso estamos aqui para lhe ajudar em seu
crescimento espiritual!

