


A  VINDA  DO  REI - Tiago 5:7-9

Tiago 5:7 Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o

agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com

paciência até virem as chuvas do outono e da primavera.:8 Sejam também pacientes e

fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. :9 Irmãos, não se

queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O Juiz já está às portas!

A Igreja primitiva vivia esperando a imediata Segunda Vinda de Jesus

Cristo. Assim, pois, Tiago exorta aos seus a que esperem com paciência

os poucos anos que ainda restam. O agricultor tem que aguardar suas

colheitas até que tenham caído a chuva temporã(fins outubro e

novembro) e a chuva serôdia (abril e maio)

A chuva temporã era a que caía em fins de

outubro e em princípios de novembro;

sem ela a semente semeada não

germinaria absolutamente. A chuva serôdia

era de abril e maio, sem a qual

o grão não maturaria. O agricultor

necessita paciência para aguardar

até que a natureza faça sua obra.



O cristão, por sua vez, necessita paciência 

para aguardar até que Cristo venha.
A vida contemporânea, principalmente nas médias e grandes cidades, fez 

que desaprendêssemos a esperar. Ao contrário das gerações de um 

passado não muito distante, somos pessoas que exigem respostas e 

resultados imediatos. Não gostamos de esperar pois nos falta paciência. 

Como consumidores, somos imediatistas, exigentes e ansiosos. Para a 

mente ativista de hoje, a figura de um agricultor que espera 

pacientemente pela safra passa a sensação de ineficiência. Muitos de 

nós vivemos em sociedades nas quais as pessoas são medidas segundo 

o critério de produtividade. E as maiores recompensas logicamente são 

dirigidas às pessoas que atendem a esse critério.

Há um bom tempo se perdeu a capacidade de esperar a recompensa 

com paciência, a exemplo do que faz o agricultor,  que planta a 

semente e espera meses até colher o fruto de seu trabalho. 



Podemos agora resumir o ensino neotestamentário com  

relação à Segunda Vinda, e os vários usos que  faz da 

totalidade dessa ideia.
O Novo Testamento é categórico  quanto ao fato de que 

ninguém sabe o dia nem a hora em que Cristo  virá 

novamente. Tão secreto é isto que, em  realidade, nem  o 

próprio Cristo Jesus sabia; Deus e somente Deus o 

conhece (Mat. 24.36; Mc. 13:32). 

Partindo deste fato básico 

uma coisa é evidente: as 

especulações humanas a 

respeito da Segunda Vinda 

não só são inúteis,  mas 

também  blasfemas; 

porque ninguém  deve 

pretender um  

conhecimento que está 

oculto para o próprio 

Jesus Cristo, e que está  

na mente de Deus. 



A única  coisa que o Novo Testamento diz a respeito da 

Segunda Vinda é que esta será tão repentina  como o 

relâmpago e tão inesperada como  um  ladrão noturno

Mat. 24:27,37-39;  1 Tes. 5:2; 2 Pe. 3:10 

Não é algo para o qual alguém  possa preparar-se quando já 

chegou; deve  estar  preparado  antes da  sua  vinda. 

Portanto, e em vista da Segunda Vinda, o Novo 

Testamento  insiste com os  cristãos a cumprir  certos  

deveres. 



1) Devem estar sempre vigiando (1 Pe. 4:7).

Devem ser como servos cujo senhor se ausentou e que não

sabem quando retornará, e por isso devem ter tudo preparado

para sua volta, se vier pela manhã, ou ao meio-dia ou de noite

(Mt.24:36-44-51).

2) A longa tardança(demora) não deve originar desalento ou

esquecimento (2 Pe. 3:3,4).

:Deus não mede o tempo como os homens o medem; para Ele mil

anos são como uma das vigílias

da noite (2 Pe. 3:8). Ainda que

transcorram muitos anos, Deus

não mudou nem abandonou o

seu propósito.



3) Os cristãos devem  usar o tempo que lhes foi concedido 

para preparar-se para a vinda do Rei.  

Devem  ser de bom senso e sóbrios - 1Pe.4.7

Devem ser santos - 1Tes.3:13 

Devem manter-se irrepreensíveis em corpo e espírito - 1 Tes.5:23 

Devem despojar-se das obras das trevas e vestir as armadura de 

luz, agora que o   dia já está avançado - Rom. 13:11-14

Devem  usar o tempo que lhes é concedido para ser tais que 

possam  acudir prazerosamente à volta do Rei sem envergonhar-

se. Mt.24.45-51 



4) Quando chegar esse momento os cristãos têm que ser

achados em comunhão.

Pedro usa o pensamento da Segunda Vinda para insistir no amor

e na hospitalidade (1 Pe. 4:8-9).

Paulo ordena que tudo seja feito com amor — Maranatha (o

Senhor está perto) — (1 Cor.16:14,22).

Diz que nossa moderação (amabilidade, NVI) deve ser conhecida

por todos porque o Senhor está próximo (Fil.4:5). No original

grego a palavra traduzida por moderação ou amabilidade é

epieikes, que significa um espírito mais disposto a oferecer

perdão que a demandar justiça.



O autor da Carta aos Hebreus requer ajuda mútua,

companheirismo cristão e alento recíproco porque o dia

se aproxima (Heb. 10:24-25).

O Novo Testamento afirma que, em vista da vinda de

Cristo devemos em dia com nosso próximo.

O Novo Testamento insiste em que ninguém deveria

descansar nem concluir um dia sem ter resolvido algum

conflito com o próximo, não suceda que Cristo volte

nessa mesma noite.



5) João utiliza a Segunda Vinda como  uma razão para 

insistir aos homens a permanecer em Cristo (1Jo. 2:28). 

Certamente que a melhor preparação para encontrar-se com

Cristo é viver perto dEle cada dia da vida.

É bem sabido que muito do simbolismo vinculado à Segunda

Vinda de Cristo é simbolismo judeu, e que forma parte do

tradicional esquema com relação às últimas coisas segundo a

antiga mentalidade judia.

Sabemos que há muitas coisas que não podem ser tomadas

literalmente e que tampouco tiveram esse propósito.

Mas a grande verdade no pano de fundo de todas essas imagens

temporárias da Segunda Vinda é que este mundo não é algo

carente de propósito, algo sem meta nem plano, mas sim que

se está dirigindo a algum ponto, a um divino acontecimento

longínquo rumo ao qual marcha a criação inteira.




