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É Tempo de Restauração 
 

Lição 22 – A Restauração de Todas as Coisas 
 

“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os 
vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham 
tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi 
designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos 
tempos da restauração de todas as coisas...” – Atos 3:19,20 

  

 

Introdução  
 

Não poderíamos encerrar esta série sem falar da promessa maravilhosa da Palavra de Deus, do 
Gênesis ao Apocalipse: a restauração de todas as coisas. O Senhor Jesus voltará – e, ao retornar, 
fará novas todas as coisas – Ap 21:1-5. Há um anseio no coração do discípulo pela restauração 
final de todas as coisas – Atos 1:6, 3:20. Há um anseio na natureza criada por Deus, que geme e 
clama pela restauração – Romanos 8:18-23. Observe o que a Bíblia diz, acerca da volta de Cristo: 
 

 A Sua vinda é certa – “como a alva, a sua vinda é certa” – Oséias 6:3; 
 A Sua vinda é repentina – “pois vós mesmos estais inteirados com precisão de que o Dia do 

Senhor vem como ladrão de noite” – 1 Tessalonicenses 5:2, 2 Pedro 3:10; 
 A Sua vinda é iminente – “Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a 

vinda do Senhor está próxima” – Tiago 5:8; Ap 1:3, 22:7,10; 
 A Sua vinda trará salvação para uns e condenação para outros – “a vida eterna aos que, 

perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade; mas ira e 
indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça” – Rm 2:7,8. 

 

 Você está preparado para a volta de Cristo? 
 

Se sabemos e temos a certeza de que Jesus voltará em breve, qual deve ser o nosso sentimento? 
Qual deve ser a nossa atitude, que ações precisamos fazer ante a expectativa da volta de Cristo? 
 

1. A primeira atitude que precisamos demonstrar é a Vigilância 
 

O próprio Senhor Jesus nos alerta: “Venho sem demora” (Apocalipse 3:11, 22:7,12,20), e os 
profetas tanto do Antigo como do Novo Testamento proclamam este fato – Sofonias 1:14, 
Filipenses 4:5, Tiago 5:9.  
 

A igreja da época dos apóstolos tinha uma esperança tão intensa da volta do Senhor que eles 
acreditavam que Jesus voltaria ainda naquela geração – 1 Ts 4:15 – onde Paulo se expressa 
“...nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor”. E, assim, eles praticavam a vigilância. 
 

 Por que devemos VIGIAR, ante a iminente vinda de Cristo? 
 

Mateus 24:32,33: ______________________________________________________________ 
Mateus 24:43,44: ______________________________________________________________ 
Mateus 25:1-13: _______________________________________________________________ 
Marcos 13:32-37: ______________________________________________________________ 
1 Tessalonicenses 5:4-8: ________________________________________________________ 

 

2. A segunda atitude é a Santidade 
 

Leia, de novo, Apocalipse 22:7 e 11: “Eis que venho sem demora. [...] o justo continue na prática 
da justiça, e o santo continue a santificar-se”. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:3 – um dos poucos 
versículos que declaram taxativamente “esta é a vontade de Deus” – ele diz: “...esta é a vontade 
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de Deus: a vossa santificação”. E continua até o v. 7, proclamando que fomos chamados por 
Deus exatamente para isto – para a santificação.  
 

O apóstolo João, na sua primeira carta, enfatiza: “Sabemos que, quando ele se manifestar [ou 
seja, quando Ele voltar], seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é” – 1 
João 3:2. E completa, declarando qual deve ser a nossa postura: “E a si mesmo se purifica todo o 
que nele tem esta esperança, assim como ele é puro” – 1 João 3:3. 
 

 Em Efésios 5:25, Paulo declara que “Cristo amou a Igreja e a Si mesmo se entregou por ela” –  
com qual objetivo? Leia todo o contexto – Efésios 5:25-27. 

 

3. Precisamos ter a atitude do Trabalho 
 

Jesus, antes de subir aos céus, deixou-nos a Grande Comissão: “Ide e fazei discípulos” – Mateus 
28:19,20. E, em Ap 22:17: “O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele 
que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida”. Diferentemente da Grande 
Comissão, onde o nosso trabalho é IDE, aqui o Espírito e a Igreja dizem VEM! Há duas maneiras 
de realizar a missão que o Senhor deixou para nós: INDO, proclamando a Palavra de perdão e 
salvação em todos os lugares por onde Deus nos enviar (Atos 1:8), e CONVIDANDO, chamando, 
convocando, intimando, buscando aquelas pessoas do nosso relacionamento, especialmente 
para as reuniões de Células que funcionam em nossas casas. 
 

 Jesus está voltando! Temos esta certeza e esperança? Jesus está voltando! Há um trono 
branco diante do qual o pecador não arrependido irá comparecer, diante de um Deus que é 
justo e santo. O que temos feito para trazê-los para o senhorio do Senhor Jesus? 

 

 Como deve ser o nosso trabalho? Veja Atos 1:8, Mateus 13:8, 24:14, Lucas 14:16-24. 
 

4. A atitude de Adoração e Contemplação da face de Deus 
 

João, em Apocalipse 22:4, logo após Deus “fazer novas todas as coisas”, declara: “Contemplarão 
a sua face”. Paulo nos fala que, quando contemplamos a face do Senhor “somos transformados, 
de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito” – 2 Coríntios 3:18. 
Uma atitude de adoração e contemplação nos conduz a uma vida de vitória sobre o pecado, 
vitória sobre a adversidade e vitória sobre os duros ataques do Diabo. 
 

 Leia Colossenses 3:1-4 e reflita: quais são as duas expressões significativas que ilustram a 
necessidade de adoração e contemplação? 

 

Conclusão 
 

Para refletir: 
 

 Se Jesus voltasse hoje para buscar a Sua Igreja, eu iria com Ele ou seria deixado para trás? 

 Estou em condições de enfrentar qualquer tribulação, adversidade ou perseguição, sem 
envergonhar o nome do Senhor Jesus? 

 O que eu preciso melhorar em minhas atitudes, ante a expectativa da volta de Cristo? 
 

A esperança do Evangelho é certeza! O profeta Jeremias, em Lamentações 3:21-24, relaciona 
três coisas que podem devolver a esperança, tornando-a viva, boa e bendita: 
 

 As misericórdias de Deus – “as suas misericórdias não têm fim”; 
 A fidelidade de Deus – “grande é a tua fidelidade”; 
 A suficiência de Deus – “a minha porção é o Senhor”.  

 

Por isso, nós exclamamos: “Maranata! Vem, Senhor Jesus!” – 1 Coríntios 16:22. 


