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Talvez você não saiba, mas há uma grande diferença quando 

falamos sobre o Dia do Senhor e o Dia de Cristo! Notemos as 

principais diferenças entre eles:

• DIA DO SENHOR
Esta expressão representa um tempo de julgamento, puni-

ção, juízos e condenações. Os profetas Isaías, Jeremias, Joel, 

Amós, Miquéias, Oséias e Malaquias dentre outros profetas do 

cenário bíblico, reportaram-se a este dia como um momento de 

juízo, ajuste de contas, penalidade e condenação.

“Ai daqueles que desejam o dia do Senhor! Para que que-
reis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz.

Como se um homem fugisse de diante do leão, e se encon-
trasse com ele o urso ou como se, entrando em uma casa, a 
sua mão encostasse à parede, e fosse mordido por uma cobra.

Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será 
completa escuridade sem nenhum resplendor?”, Amós 5.18-20.

• DIA DE CRISTO
Esta expressão alude ao tempo em que o Senhor virá à terra 

pessoalmente para recompensar todos os santos que lhe foram 

fiéis. O apóstolo Paulo se referiu especificamente ao dia de nos-

so Senhor Jesus Cristo: 

“De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a mani-
festação de nosso Senhor Jesus Cristo,

o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes ir-
repreensíveis no Dia de nosso Senhor Jesus Cristo”, 1 Corín-
tios 1.7,8.

O dia de Cristo será um dia de alegria, de júbilo, de festa e 

celebração espiritual para os salvos na presença de Deus (2 

Co 1.14). Será neste momento que receberemos a coroa da 

justiça e seremos honrados diante das criaturas celestiais 

(2Tm 4.8).

DIA DO SENHOR x DIA DE CRISTO
#conectou?
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