Mensagem Domingo 06/12
Titulo: Onde está a promessa da sua Volta ?
Texto: II Pedro 3:1-6
Período do Advento: Expectativa Volta de Jesus.
Contexto: Além das crises para a vida comum como discriminação social, pobreza, migração de
cidade em cidade, os cristãos dos dias de Pedro sofriam crise de fé (teológica).Alguns estavam
abandonando a fé e estavam se tornando “ falsos mestres” (Cap. 1) que estavam confundindo
a mensagem de Cristo. Por que ? Estavam se distanciando do Senhor, esqueciam as promessas
e ensinamentos do Senhor . Como Pedro lidou com esta situação?
1. Eles esquecem - leia versículo 5 – Eles deliberadamente esquecem que no passado os
que se inclinaram para a maldade e se rebelaram contra Deus tornaram-se ímpios,
pois foram se afastando do Senhor. A maldado tomou proporções tão grandes que foi
necessário o juízo. Assim no dias de Noé veio juízo sobre os homens e Deus fez aliança
com Noé e a partir dele houve “ novo céu e nova terra” , pois o Senhor fez uma aliança
com Noé e reconstruiu o mundo de então. Assim este acontecimento ficou como
exemplo que foi esquecido pelos cristãos que zombavam e escarneciam dos ensinos e
da esperança da volta de Jesus. Eles perderam autoridade espiritual e perderam o
temor diante de Deus.
2. Portanto , não se afaste do Senhor, quem se afasta esquece promessas, esquece
exemplos, perde temor, a confiança , a fé, fica sujeito à perdição que envolve os
homens ímpios, daqueles que se rebelam contra Deus, se revoltam contra Deus. A
pergunta que faziam era mais um escarnio que uma dúvida : “
Onde está a promessa da sua Volta ?

3. Vós não deveis esquecer : Então Pedro corrige o que estes falsos mestres estavam
ensinando, espalhando. Diz Pedro aos discípulos, eles esquecem muitas coisas, mas
estou tentando fazer que você se lembrem sempre ( cap. 1:12-15) ( cap 3:8) as
promessas do Senhor. Vocês não DEVEM esquecer que Um dia para o Senhor é como
mil anos e MIL anos como mil dias, ou seja, Deus não conta o tempo como o ser
humano. ( Kronos é o jeito humano o de Deus é Kairós que significa tempo da
oportunidade) . Jesus prometeu que voltará , isso é fato, Ele há de cumprir.
Desde os dias de Isaias os profetas e depois os apóstolos anunciam que o Reino de
Deus se fará presente, com justiça e equidade. Jesus iniciou este reino que deverá
alcançar toda humanidade. Este reino será pleno quando Jesus voltar trazendo consigo
os que “dormem em Cristo” (aqui dormir é no sentido do corpo e não da alma) .
Onde está a promessa da sua volta ? Respondendo aos que escarneciam Pedro estava
dizendo, Ele voltará tão logo faça juízo sobre a terra quando os elementos da terra
serão atingidos e os céus passarão incendiados (vs. 12) , nós porém esperamos, novos
céus e nova terra, o reino de Deus, aquele que só vive quem se entrega de forma
piedosa, em amor, justiça, arrependimentos, mesmo sofrendo afrontas por se
entregar a Jesus e à esperança na loucura da mensagem evangélica.

Onde está a promessa de sua Volta ? Está na Palavra de Deus, aquele que é fiel para
cumpri-la. Mesmo que não vejamos em nossa geração, como tantas outras passadas
ainda não viram, contudo , todos esperam este grande e terrível dia do Senhor. Neste
dias os salvos em Cristo retornaram com o Senhor nos ares e os que estiverem vivos
serão arrebatados para encontro com Senhor nos ares.
4. Aplicação
Estamos assistindo os países ricos se reunindo para lutar para manter a temperatura
da terra menor que dois graus celso, caso contrario haverá catástrofes, haverá
tsunamis, haverá degelo .
Países em desenvolvimentos como Brasil , desmatam florestas, animais são extintos;
Na China é necessário usar máscara para respirar, no Japão se mata Baleia de forma
absurda;
Corrupção em todos os níveis na politica, na religião, nas famílias , em varias
organizações sociais. Muitos destes males são consequências da ganancia, do ódio, da
mentira, do pecado no coração humano. A maldade está crescendo como nos dias de
Noé ?
Sequestros, guerras e mortes em nome de Deus!
Certa vez disse Jesus: “Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase
todos”
Estamos preparando uma forma de autodestruição, nós seres humanos. Nós como
cristãos também estamos inseridos nas consequências que poderá vir sobre todo
mundo. Será uma espécie de juízo de Deus sobre a humanidade?
“Onde está a promessa de sua Volta ?” Respondamos como o salmista – Espera ó
minha alma pelo Senhor, pois ainda o louvarei.
Ainda que alguns pensam estar demorando o Senhor, ainda que alguns pensem que
o Senhor falhou.... VOS NÃO DEVEIS ESQUECER QUE UM DIA PARA O SENHOR É
COMO MIL ANOS E MIL ANOS COMO UM DIA!

