
instituto educacional 

dr. josÉ luis de jesÚs miranda

"o ladrÃo na noite” 

 aula: 02 2

O estudo a seguir, é fruto de muitas indagações; Por que Paulo cita que o Senhor viria como um ladrão na noite? 

Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá 
como o ladrão de noite; 1ª TESSALONICENSES. 5: 2.
O trabalho do apostolo foi de descontaminar a mente daqueles que 
estavam turbados, por tantas informações distorcidas, e uma delas 
era acerca da vinda do filho do homem, veja o que ele escreve a esta 
igreja em sua segunda carta.

Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e 
pela nossa reunião com ele, Que não vos movais facilmente do vosso 
entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por 
palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo 
estivesse já perto. 

Ninguém de maneira alguma "vos engane"; porque não será assim 
sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do 
pecado, o filho da perdição, O qual se opõe, e se levanta contra tudo 
o que se chama Deus, ou se adora; de sorte que se assentará, como
Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2ª
TESSALONICENSES. 2: 1 – 4.
Paulo, está citando, o mesmo que jesus de Nazaré profetizou. 

Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite 
havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
Por isso, estai vós apercebidos também; porque o “Filho do homem” 
há de vir à hora em que não penseis. MATEUS. 24; 43, 44.

Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como 

o ladrão de noite; 1ª TESSALONICENSES. 5: 2.

Muita atenção, ambos estão falando da vinda do “Filho do Homem, 
pois o próprio Jesus os advertiu; essa carne, este véu, vocês não 
verão mais. Logo não é a volta de Jesus de Nazaré, mas sim de um 
outro personagem

Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; JOÃO. 
16:10.

Claramente se entende que o evangelho encomendado a José Luís 
de Jesus Miranda, nunca se havia pregado, e o título “dado a ele pela 
igreja” (Jesus Cristo Homem), se deve a igreja que em 1973 começou 
a tomar forma. A cabeça é a que forma o corpo e ambos, um ao 
outro, se buscaram. Por quarenta anos suas revelações trouxe luz, 
paz, consolo, e salvação a milhares e milhares de vidas. Ele veio como 
um ladrão, ninguém soube ou o viu, até que de seus lábios saíram as 
palavras inefáveis que confirmaram; Dentro deste véu estava o 
próprio Deus. 

Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e 
os homens, “Jesus Cristo homem”. 1ª TIMÓTEO 2: 5.
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Ninguém de maneira alguma _____________ 
porque não será assim sem que antes venha 
_______________ e se manifeste o homem do 
_____________, o filho da _______________ O 
qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se 
chama ___________, ou se adora; de sorte que se 
assentará, como `______________, no templo de 
____________, querendo parecer ____________ 
2ª TESSALONICENSES. 2:

Muita atenção ao conselho 
apostólico, recorde suas 
instruções completando o 
versículo abaixo:
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