O ensino racional dispensacionalista, do qual faz parte à prétribulação, que prega o arrebatamento da igreja antes da grande
tribulação, foi desenvolvido pelo teólogo John Nelson Derby,
(1800/1882). Essa doutrina foi adotada e difundida por Cyrus Ingerson
Scofield (1843/1921), e muitos outros teólogos e pastores.
Todos os muitos tentáculos doutrinários dispensacionalista contém
desprezo ao que o Senhor ensina nas sagradas escrituras.
Se o erro do ensino dispensacionalista fosse, apenas, pregar divisão
entre Israel salvo e a igreja salva já era um ato apóstata extremamente
grave. No entanto, ao ensinarem adulterações nas profecias do livro de
Apocalipse, produz o juízo de riscar o nome do livro da vida,1 de quem
prega pré-tribulação. (Apoc.22:18-19).
Infelizmente, a filosofia teológica pré-tribulacionista tem sido
amplamente aceita, em quase todas as igrejas cristãs evangélicas.
Alguns adotaram essa doutrina por não conhecerem a verdade sobre
esse ensino maligno, por acharem que DISPENSAÇÃO E PRÉ-TRIBULAÇÃO seria
o “mais certo”.
Muitos evangélicos esquecem que frente à bíblia NÃO EXISTE “O MAIS
CERTO”, pois uma doutrina se é bíblica ELA É TOTALMENTE CERTA, É
VERDADEIRAMENTE ESPIRITUAL.
Por outro lado, se UMA DOUTRINA contém fermento HUMANO, OU DEMONÍACO,
não é o mais certo, nem o menos certo, É SIMPLESMENTE ERRADA, HERÉTICA,
IDÓLATRA, porque contém desrespeito à palavra de Deus.
Os
teólogos
Derby
e
Scofield
desenvolveram
as
fábulas
dispensacionalista-pré-tribulacionistas para poderem sustentar, contra
a palavra de Deus, que a igreja não estaria na grande tribulação.
Vejamos abaixo alguns dos inventos heréticos dos teólogos
dispensacionalistas Derby e Scofield para sabermos porque eles
apostataram da fé bíblica ao ensinarem os fermentos de caráter
dispensacionalistas:
1. Os pré-tribulacionistas pregam, por erro, que Jesus viria antes da grande tribulação.
Jesus estaria abreviando os dias para VIR ARREBATAR A IGREJA, para que a igreja não
passe pela grande tribulação. Eles usam o versículo 22 do capítulo de MATEUS 24 que
diz: “E,

se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos
escolhidos serão abreviados aqueles dias”.

1 Algumas traduções ao invés de dizer que Deus riscará o nome da pessoa do livro da vida fala no mesmo
sentido que: “Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro”.
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Pré-tribulação É UMA AVALIAÇÃO DE VERSÍCULOS FORA DO CONTEXTO bíblico, é uma tentativa
de comprovar a fábula de uma vinda de Jesus ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
A bíblia fala de um período de tempo que vai até a grande tribulação. Esse é um
tempo onde ocorrerão: Os sinais do princípio das dores, a pregação do evangelho em
todo o mundo, o multiplicar da iniquidade, o esfriamento de muitos, etc. (MATEUS 24).
As sagradas escrituras, também, falam de um período de grande tribulação, onde
ocorrerão os sinais das dores PLENAS. (MATEUS 24). Nesses dias ocorrerão: A manifestação
do anticristo, (vers.15), a fuga dos servos para os montes, (vers.16), a fuga das
grávidas e das que estão amamentando, (vers.19), grandes aflições, perseguições dos
servos, etc.
O Senhor explica o porquê da necessidade de fugir para os montes :

Porque haverá
então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há
de haver. (vers.21).
Vejamos alguns motivos porque a falsa profecia, baseada no versículo acima, de uma
vinda de Jesus antes da grande tribulação, é um abandono da bíblia:

a) Uma das provas que Jesus estava falando de um encurtamento dos “dias”
da grande tribulação, e não de arrebatamento antecipado, estar na
expressão: “Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria”.
Jesus

não

falava de ressurreição antes da grande tribulação,

mas sim de salvação em meio a grandes tribulações.
Durante todo o período de tempo, de aproximados 2000 anos, depois
do sacrifício de Jesus, e até a chegada da grande tribulação, sempre
HOUVE e sempre HAVERÁ SALVAÇÃO DE VIDAS, mesmo sem abreviação alguma
de dias.
Pois é, no período da graça, no período da nova aliança no sangue de
Jesus, sempre houve e haverá salvação, independente de abreviação de
dias.
Portanto, o termo: “...Nenhuma carne se salvaria” não tem aplicação
no período de tempo antes da grande tribulação porque no período da
igreja sempre houve salvação, mesmo sem abreviar o tempo da igreja na
terra.
A passagem “nenhuma carne se salvaria” somente pode ser verdadeira
se for aplicado ao período dos “dias”, (dos 3,5 anos)2, da grande
2

APOCALIPSE 12:6,14 E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante
mil duzentos e sessenta dias. 14 E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde
é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente.
APOCALIPSE 11:2 E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças; porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por quarenta
e dois meses.

2
ABC CONTRA UM ARREBATAMENTO ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO
Cópia de: segunda-feira, 17 de setembro de 2018- 09:18:22.
Site: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

tribulação. Ali sim, se não for encurtado os dias da grande
tribulação, se “aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria”,
DURANTE A GRANDE TRIBULAÇÃO, porque os servos desistiriam de servir ao
Senhor por causa das severas e prolongadas aflições dentro da grande tribulação.
b) SOMENTE DEPOIS de Jesus falar sobre o CONTEXTO do princípio das dores, e já estando
falando da plena grande tribulação, é que O SENHOR avisa, em MATEUS 24:22, “que
se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria” E ACRESCENTA
QUE “por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias”.
Jesus falou sobre abreviação de dias trazendo mais uma informação
sobre a grande tribulação. Ele apresenta um ato de misericórdia para
os que estarão vivendo dentro da grande tribulação.

POIS BEM, vejamos mais informações RETIRADAS DO EVANGELHO
DE MATEUS 24:
MATEUS
24:10 “Nesse tempo...”. Jesus fala de “tempo” porque é um período
prolongado. Esse tempo iniciou com a morte de Cristo, e já dura em
torno de 2000 anos.
Quando o Senhor fala dos sinais do princípio das dores Ele diz em

No entanto, quando o Senhor fala da grande tribulação Ele diz,
em MATEUS 24:22, “Aqueles dias...”, e diz em MATEUS 24:29 ... “Logo depois da
aflição daqueles dias”. Observe que o Senhor fala duas vezes sobre dias.
]
Jesus fala “aqueles dias” e depois diz “daqueles dias” porque serão
apenas três anos e meio de sofrimento, um período de tempo ínfimo se
comparado com o PERÍODO DE TEMPO DA IGREJA NA TERRA. Os dias de
aflição da grande tribulação será muito menor que os mais de 2000
anos de duração do princípio das dores.
O Senhor abreviou os dias da grande tribulação, porque de um
total de sete anos, (uma semana de anos), somente três anos e meio serão,
de fato, os dias da grande tribulação.
Além disso, ensina MATEUS 24:22 que o motivo da abreviação da
grande tribulação é para que haja SALVAÇÃO DOS ESCOLHIDOS, nos dias
da grande tribulação.
Na bíblia em nenhum momento é falado que os dias os quais estarão
sendo abreviados seriam os dias para vir arrebatar os salvos.
Os dias de sofrimento serão abreviados para possibilitar a
conversão de escolhidos, para dar salvação eterna a escolhidos.
Não existe nenhum versículo dizendo que haverá um encurtamento
dos dias para vir buscar a igreja.
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Isso também nos leva, a saber, que A ABREVIAÇÃO DE DIAS será
sobre os dias de duração da grande tribulação. Não é uma abreviação
do período de “tempo” anterior à grande tribulação,

não

é uma

abreviação do “tempo” para vir buscar a igreja antes da GRANDE
TRIBULAÇÃO.
Pois bem, se Jesus já tivesse vindo, e arrebatado os salvos,
antes da grande tribulação, não haveria porque abreviar os dias de
sofrimentos dos escolhidos, nem porque falar de salvação dentro da
grande tribulação, nem porque apontar a necessidade de abreviar a
grande tribulação para haver salvação, PORQUE OS ESCOLHIDOS JÁ TERIAM
SIDO SALVOS E ARREBATADOS, ANTES DE CHEGAR A GRANDE TRIBULAÇÃO.
Também não haveria porque falar de sofrimento e fuga de grávidas
e de crianças em amamentação, dentro da grande tribulação,3 tendo em
vista que o reino de Deus é das crianças. Se Jesus tivesse vindo para
arrebatar os salvo, certamente, que não haveria crianças em sofrimento
dentro da grande tribulação.
Quando Jesus vier Ele arrebatará as crianças, pois o reino dos
salvos pertence às crianças.
Pelo mesmo motivo, se o arrebatamento ocorresse antes da grande
tribulação, não haveria necessidade alguma dos ALERTAS do Senhor, em
MATEUS 24:23-24, que diz: Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui, ou ali,
não lhe deis crédito; 24 Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes
sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.
NÃO haveria necessidade dos alertas acima citados porque se o
corpo de Cristo já tivesse sido arrebatado, não poderia ser enganado
pelos falsos sinais, por falsos ensinos, nem por falsos cristos.
Na passagem de Mateus 24, Jesus está falando a seu povo salvo
dentro do período da grande tribulação, sobre os perigos de ser
enganado, e perigo de perder a salvação, durante a grande tribulação,
PELO FATO DE SEU CORPO DE SALVOS AINDA ESTAR NO MUNDO.
Jesus deixou os alertas acima porque o seu corpo-povo ainda
estará aqui durante toda a GRANDE TRIBULAÇÃO, caso não estivesse mais
aqui, por ter sido arrebatado, NÃO HAVERIA PORQUE SER AVISADO DOS

3

MATEUS 24:19-21 Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias! 20 E orai para que a vossa fuga não

aconteça no inverno nem no sábado. 21 Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do
mundo até agora, nem tampouco há de haver.
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PERIGOS EXISTENTES DENTRO DA GRANDE TRIBULAÇÃO, porque haverá mais
riscos para os salvos depois de arrebatados.


REFORÇANDO que a igreja estará aqui durante a grande tribulação:
Senão, se o povo do Senhor já tivesse sido recolhido/arrebatado
porque Jesus alertaria a igreja de perigos que seu corpo-povo não
iria correr? Porque o Senhor mandaria não crermos nos “falsos e
enganadores”, que estarão agindo dentro da grande tribulação, se O
SEU POVO JÁ TIVESSE PARTIDO COM JESUS, ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO
CHEGAR? Porque Jesus alertaria os servos, durante a grande
tribulação, se eles não estivessem aqui sujeitos a serem enganados?



Continuando: Porque Jesus diria, em MATEUS 24:26, “Se vos disserem”,
“estar no deserto...não saiais”, “no interior... não acrediteis”, SE OS SERVOS NÃO
ESTIVESSEM AQUI PARA “ouvir” o que é dito, não estivessem aqui para
“sair”, em busca de Jesus no deserto, se não estivessem aqui para
“acreditar” em falsas informações? Porque os salvos sairiam para o
deserto para buscar a Jesus se UMA VEZ ARREBATADOS JÁ ESTARÃO COM
JESUS?
A verdade é que Jesus estar ALERTANDO o seu povo durante a grande
tribulação é porque o seu povo estará aqui durante a grande
tribulação. Depois de arrebatados não motivo algum para Jesus
alertar o seus salvos de perigos que somente poderiam passar se
ainda estivessem no mundo, antes de serem arrebatados.

Finalizamos este item reafirmando que:
o Deus

não

estará

abreviando

o

“tempo

antes

da

grande

tribulação”, para poder buscar a igreja antes de a grande
tribulação ocorrer. Ele estará abreviando a duração da grande
tribulação, serão somente três anos e meio de sofrimentos.
o Se os dias abreviados pelo Senhor fosse o período antes da
grande tribulação quase todas as informações de MATEUS 24
seriam desnecessárias, para o corpo de Cristo, porque o povo
de Deus não estaria aqui, não estaria sujeito a ser enganado
durante a grande tribulação, pelo fato de não mais estarem no
corpo corruptível.
o O Senhor estar avisando os servos que estiverem vivendo dentro
da grande tribulação, para que não sejam enganados, e venham
a deixar de serem fieis a Jesus, até a morte. Por isso, o
Senhor avisou em: MATEUS 24:25-26, Eis que eu vô-lo tenho predito. 26
Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que
ele está no interior da casa; não acrediteis.
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2. Pregam, por erro, que haveria salvação de judeus

através de obras da lei de

Moisés, durante a grande tribulação.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que a lei não pode salvar a ninguém, e que Jesus é o único
caminho de salvação.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE NÃO EXISTE SALVAÇÃO POR OBRAS DA LEI:


GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos
também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei;
porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada;



JOÃO 14:6 “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão
por mim”;



GÁLATAS 3:10 Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição; porque
está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para
fazê-las. 30 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei...

3. Pregam, por erro, que o Senhor estaria

salvando somente Judeus, no período da

grande tribulação.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que haverá salvação de Judeus, e de gentios durante toda
a grande tribulação. Posto que, Deus não faz acepção de pessoas para salvar.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO SALVAÇÃO DE JUDEUS E DE GENTIOS DURANTE A GRANDE
TRIBULAÇÃO:


APOCALIPSE 7:4 E ouvi o número dos assinalados, e eram cento e quarenta e quatro mil
assinalados, de todas as tribos dos filhos de



Israel...

APOCALIPSE 7:9... Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar,

de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o
Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos; 14... E ele disse-me: Estes são os que

“vieram da Grande Tribulação”, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do
Cordeiro.

para livrar
a igreja da ira futura Deus levaria antecipadamente a igreja antes da
grande tribulação.

4. Pregam, por erro, que a “IRA FUTURA” SERIA A GRANDE TRIBULAÇÃO, por isso,

NO ENTANTO, a bíblia ensina que a ira, o lagar da ira, o dia da ira de Deus, é
uma referência ao julgamento dos condenados no tribunal de Cristo, tendo como
consequência o lago de fogo eterno.
A ira futura de Deus não será sofrimento físico na grande tribulação, mas será
uma condenação a sofrimentos de espíritos no lago de fogo eterno, inclusive espíritos
de pessoas não salvas.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE A IRA FUTURA, O DIA DA IRA, SERÁ O JUÍZO CONDENATÓRIO
AO LAGO DE FOGO ETERNO SOBRE ESPÍRITOS:


APOCALIPSE 20:15 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi LANÇADO NO LAGO
DE FOGO. (14)... Esta é a segunda morte;
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I TESSALONICENSES 5:9 Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da
salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo;
O recurso divino contra a “ira de Deus” é a salvação eterna de Jesus, e não um
livramento passageiro da grande tribulação.



ROMANOS 2:5-6,7 Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesoura ira

para ti no

dia da ira e da “manifestação do juízo de Deus” 6 O qual recompensará cada
um segundo as suas obras; a saber: 7 A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem,
procuram glória, honra e incorrupção;
Como vemos acima, o dia da ira está relacionado com a condenação ao lago
de fogo. A ira futura será a “manifestação do juízo de Deus”, através da condenação
eterna do “ESPÍRITO DO HOMEM” ao lago de fogo, e nunca uma rápida passagem por
sofrimentos físicos, AFLIÇÃO DO CORPO, angustias de 3,5 anos na grande
tribulação.
A ira de Deus, a ira futura, o lagar da ira de Deus, estar relacionada com
a sentença condenatório ao lago de fogo. A IRA será o JUÍZO condenatório a
SOFRIMENTO ETERNO SOBRE ESPÍRITOS. POR SUA VEZ, A GRANDE TRIBULAÇÃO será aflições
TERRENAS, será angustias PASSAGEIRAS, DE 3,5 ANOS DE DURAÇÃO sobre CORPO FÍSICO
de quem estiver vivo durante a grande tribulação.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 I TESSALONICENSES 1:10 E esperar dos céus o seu Filho, ..., a saber, Jesus,

que nos livra

da ira futura.
Jesus nos livra da ira futura MANIFESTA NO LOGO DE FOGO ETERNO.
JESUS ao nos dar a salvação NOS LIVRA DA SEGUNDA MORTE, nos livra da ira futura.
A ira futura será o sofrimento dos espíritos dentro do lago de fogo, no reino
espiritual. A ira futura não é um sofrimento do corpo físico no reino terreno,
durante a grande tribulação, mas será a condenação a sofrimentos dos espíritos
no reino espiritual.

salvação durante a grande tribulação sem a presença do
sangue do cordeiro, sem o Espírito Santo. Pregam que o Espírito Santo seria

5. Pregam, por erro,

retirado no arrebatamento secreto, antes da grande tribulação.
No entanto, a bíblia é clara ao dizer que sem o Espírito Santo não há salvação.
Vemos isso quando o Senhor disse a Nicodemos que sem nascer do Espírito não poderemos
entrar no reino de Deus.
O apóstolo Paulo disse que todo aquele que não tem o espírito de Jesus não pertence
ao Senhor.
Quem não tem o Espírito de Jesus não tem o selo para participar da redenção.
Saber da importância do batismo com o Espírito Santo no processo de salvação é
fundamental porque se o Espírito santo fosse retirado no arrebatamento secreto, antes
da grande tribulação, não haveria como ter salvação durante a grande tribulação.
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FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DO ESPÍRITO SANTO PARA HAVER SALVAÇÃO:


EFÉSIOS 4:30 ... O Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção;



EFÉSIOS 1:7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, à remissão das ofensas, segundo as riquezas da
sua graça;



ROMANOS 8:9 ...Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Dele;



JOÃO 3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer... Do Espírito, não
pode entrar no reino de Deus.

6.

Jesus viria em segredo, INVISÍVEL, antes da grande
tribulação, e levaria o Espírito Santo e a igreja. NO ENTANTO, a bíblia
Pregam o erro pelo qual

ensina que Jesus virá VISÍVEL A TODO OLHO na segunda vinda, e que enquanto Jesus não
vier, a igreja e o Espírito Santo estarão aqui, aguardando a segunda vinda.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINADO QUE JESUS VIRÁ VISÍVEL A TODOS, NA SUA SEGUNDA VINDA:


HEBREUS 9:28 Assim também Cristo,..., “Aparecerá” segunda vez, sem pecado, aos que o esperam
para salvação; (Aparecerá = JESUS ESTARÁ VISÍVEL).



I TIMÓTEO 6:14-15 Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até à



nosso Senhor Jesus Cristo; 15 A qual a seu tempo “mostrará”... (Aparição e Mostrará =
JESUS ESTARÁ VISÍVEL).
II TESSALONICENSES 1:10 Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer

“aparição” de

“admirável” naquele dia em todos os que crêem...; (Admirar = JESUS ESTARÁ VISÍVEL).


LUCAS 17:24 Porque, como o relâmpago “ilumina” desde uma extremidade inferior do céu até à



outra extremidade, assim será também o Filho do homem no seu dia; (Iluminar = JESUS ESTARÁ
VISÍVEL).
LUCAS 17:28 Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: Comiam, bebiam, compravam,
vendiam, plantavam e edificavam; 29 Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre,
e os consumiu a todos. 30 Assim será no dia em que o Filho do homem se há de “manifestar”; (
Manifestar = Jesus estará visível).



MATEUS 24:27 Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se “mostra” até ao ocidente,
assim será também a vinda do Filho do homem. (Mostrar = JESUS ESTARÁ VISÍVEL).


7.

APOCALIPSE 1:7 Eis que vem com as nuvens, e
JESUS ESTARÁ VISÍVEL).

Pregam, por erro,

para

os

que

“todo o olho o verá”... (Todo olho o verá =

que Jesus viria invisível, e daria a coroa da justiça
foram SALVOS antes da grande tribulação. Para os

dispensacionalistas, os judeus salvos durante a grande tribulação receberiam a coroa
da justiça na vinda VISÍVEL, DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que TODOS OS SALVOS RECEBERÃO A COROA DA JUSTIÇA, de uma
só vez, no dia do Senhor. Jesus aparecerá na segunda vinda a todos os salvos, “AOS QUE
O ESPERAM” para serem “reunidos” com o Senhor.
FUNDAMENTO BÍBLICO QUE O RECEBIMENTO DA COROA DA JUSTIÇA SERÁ PARA TODOS OS QUE O
ESPERA PARA SALVAÇÃO:


II TIMÓTEO 4:8 Desde agora, a coroa da justiça... O Senhor,... Dará naquele dia;... “A

todos os

que amarem a sua vinda”;
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 HEBREUS 9:28 Assim também Cristo,..., Aparecerá segunda vez, ..., “Aos que o esperam para

salvação”;
que Jesus viria antes da grande
tribulação, outros dispensacionalistas dizem que Jesus viria no MEIO da grande
tribulação.

8. Alguns pré-tribulacionistas pregam erradamente

NO ENTANTO, a bíblia ensina que Jesus virá a “segunda vinda” somente LOGO depois da
grande tribulação.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE JESUS VIRÁ LOGO DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO:


“logo” depois da aflição daqueles
dias,... Verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
MATEUS 24:21... Porque haverá então grande aflição, E,

31 Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde
os quatro ventos, ...

 MARCOS 13:5,... E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos
engane;... 19 Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o
princípio da criação, que Deus criou, até agora,... 24 Depois daquela aflição,... 26 E
então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória.
9. Pregam, ERRADAMENTE, que

Jesus viria ao ser tocada a quarta trombeta. NO

ENTANTO, O Espírito Santo diz, no livro de Apocalipse e no livro de I Coríntios, que
Jesus virá “durante”, “ante” o toque da sétima trombeta. Não existe um único versículo
apontando uma vinda de Jesus durante o toque da quarta trombeta.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE JESUS VIRÁ ANTE O TOQUE DA SÉTIMA TROMBETA:


APOCALIPSE 10:6,7 E jurou ... Que não haveria mais demora; 7 Mas

nos dias da voz do

sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, ...
Segredo de Deus porque somente Deus Pai sabe o dia e a hora que ocorrerá a segunda
vinda de Jesus, momento em que Ele fará o arrebatamento de todos salvos.


I CORÍNTIOS 15:52 Num momento, num abrir e fechar de olhos, “ANTE” a última trombeta; porque a
trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
O livro de apocalipse cita sete trombetas, portanto a última trombeta será a sétima.
Se a vinda de Jesus fosse na quarta trombeta, como dizem os pré-tribulacionistas,
a quarta não seria a última, posto que ainda estaria faltando o toque de mais três
trombetas.

haveria salvação de judeus após a ressurreição e o
arrebatamento secreta do corpo de Cristo.

10. Pregam, por erro, que

NO ENTANTO, Jesus disse que depois do arrebatamento, depois da “reunião” dos salvos
com Cristo, não haverá mais salvação, (tal qual conhecemos hoje), porque a porta de salvação
estará fechada, o amado já se retirou.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE A PORTA DA SALVAÇÃO SERÁ FECHADA QUANDO JESUS VIER
BUSCAR O SEU POVO:
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MATEUS 25:10-12 E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com
ele para as bodas, e fechou-se a porta. 11 E depois chegaram também às outras virgens, dizendo: Senhor,
Senhor, abre-nos. 12 E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço;



CANTARES 5:6 Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado, e tinha ido; a minha
alma desfaleceu quando ele falou; busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu.

11. Pregam,

por

erro,

que

Jesus

viria

antes

da

presença/manifestação

do

anticristo.
NO ENTANTO, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo e o apóstolo João pregam que Jesus virá
somente depois de estar presente o anticristo no lugar santo.
Paulo, pelo Espírito, ensinou que crer numa segunda vinda de Jesus antes da manifestação
do anticristo seria nos deixar ENGANAR.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE JESUS SOMENTE VIRÁ QUANDO O ANTICRISTO ESTIVER NO
LUGAR SANTO, depois que o anticristo for CONHECIDO, MANIFESTO:
o

JESUS PREGOU ISSO SOBRE a vinda do ANTICRISTO antes da segunda vinda de Jesus:


MATEUS 24:15 Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta
Daniel, está no lugar santo; quem lê, entenda;

o

PAULO PREGOU ISSO SOBRE a vinda DO ANTICRISTO antes de Jesus vir a segunda vez:


II TESSALONICENSES 2: ... Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim
sem que antes venha à apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.

o

JOÃO PREGOU ISSO SOBRE a vinda do ANTICRISTO.


I JOÃO 2:18 Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, ...

O anticristo será conhecido somente depois de iniciada a grande
tribulação. Se Jesus viesse antes da grande tribulação o anticristo ainda
não seria conhecido.
Além disso, o Senhor não estaria cumprindo a sua palavra quando
disse que virá somente quando a abominação da desolação estará no lugar
santo, nem estaria cumprindo a profecia dada a seus profetas Paulo e
João os quais afirmam que o anticristo, o filho da perdição, virá antes
que Jesus venha.
Os pré-tribulacionistas torcem a escritura para achar uma resposta
bíblica para seus inventos teológicos. NO ENTANTO, QUANTO AO ANTICRISTO
SIMPLESMENTE IGNORAM OS ENSINOS DE JESUS E DE SEUS PROFETAS os quais
disseram claramente que Jesus somente virá depois da vinda do anticristo.
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que o arrebatamento seria num abrir e fechar de olhos,
seria rápido como um relâmpago.

12. Pregam, por erro,

NO ENTANTO, a bíblia ensina que o RÁPIDO NO EVENTO ARREBATAMENTO será o recebimento
de corpos espirituais pelos salvos. A obtenção de corpos espirituais é o evento que
será como um piscar de olhos.
Durante o arrebatamento o que é semelhante a um relâmpago é a visibilidade, a
luminosidade, nas nuvens, da segunda vinda de Jesus. A vinda será vista nas núcens tal
qual se ver a luz de um relâmpago do oriente ao ocidente, da mesma forma será visível
a segunda vinda de Jesus.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A TRANSFORMAÇÃO DOS SALVOS DE FORMA RÁPIDA:


I CORÍNTIOS 15:51... Todos seremos transformados; 52 Num momento, num abrir e fechar de olhos,
...;



LUCAS 17:24 Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até à outra
extremidade, assim será também o Filho do homem no seu dia.

13. Pregam, por erro, que Jesus na segunda vinda viria escondido, e não eliminaria o

anticristo.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que o Jesus eliminará o anticristo quando Jesus vier
glorioso na sua segunda vinda.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE JESUS ELIMINARÁ O ANTICRISTO NO INSTANTE DA SUA
SEGUNDA VINDA:


II TESSALONICENSES 2:8;... O iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e
aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
Se Jesus viesse escondido, invisível, não haveria gloria alguma. Pois, não existe
gloria/ESPLENDOR naquilo que não podemos ver. Se Jesus viesse escondido não
haveria como eliminar o anticristo com o esplendor da sua vinda.

14. Pregam, por erro, que Jesus viria e não prenderia o “dragão”, apenas levaria a igreja,
às escondidas.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que é na segunda vinda de Jesus que o Senhor prenderá o
adversário.
FUNDAMENTO BÍBLICO:


APOCALIPSE 20:2,3 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrouo por mil anos.

15. Pregam erradamente que

haveria duas transformações e ressurreições de Justos.

NO ENTANTO, a bíblia ensina que haverá somente uma ressurreição/transformação de
justificados – a primeira ressurreição, e uma ressurreição de não justificados, depois
de 1000 anos da primeira ressurreição.
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FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA TRANSFORMAÇÃO/RESSURREIÇÃO DE
JUSTO:


LUCAS 14:14 E serás bem-aventurado; porque eles não têm com que to recompensar; mas recompensado te
será na

ressurreição dos justos.



APOCALIPSE 20:6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição...



Pregam contra a bíblia ao ensinarem que Jesus viria secretamente, e não
estabeleceria o reinado milenar. Para eles, Jesus somente estabeleceria o reino
numa terceira vinda não prevista, na bíblia.

NO ENTANTO, a bíblia diz que ao som da sétima trombeta, na segunda vinda, os reinos
virão a ser do Senhor.
FUNDAMENTO BÍBLICO:


MATEUS 25:31(b) E quando o Filho do homem vier em sua glória,... Então se assentará no trono da
sua glória;



APOCALIPSE 11:15 E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam:
Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.

16. Pregam, por erro, que haveria transformação de vivos-salvos antes da ressurreição dos
salvos que serão mortos durante a grande tribulação.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que os salvos que morrerem fisicamente ressuscitarão
primeiro. Os mortos salvos serão ressuscitados antes da transformação dos salvos que
estiverem vivos quando Jesus vier à segunda vinda.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE PRIMEIRO SERÃO RESSUSCITADOS OS MORTOS EM CRISTO:


I TESSALONICENSES 4:16... Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.

17. Pregam, por erro, que haveria um arrebatamento secreto da igreja, antes da grande
tribulação, e um arrebatamento visível de Judeus, depois da grande tribulação.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que os todos os filhos de Israel, (os judeus salvos e os
gentios salvos), serão arrebatados juntos. Todos os salvos subirão todos juntos para
encontrar com Jesus, nas nuvens.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE O ARREBATAMENTO DE JUDEUS E DE GENTIOS SERÁ ÚNICO:

 OSEIAS 1:10-11 Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que
não pode medir-se nem contar-se; e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois
meu povo, (OS GENTIOS), se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. 11 E os filhos
de Judá e os filhos de Israel, (OS JUDEUS),

juntos se congregarão,

e

constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra; porque grande será o dia
de Jizreel.

12
ABC CONTRA UM ARREBATAMENTO ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO
Cópia de: segunda-feira, 17 de setembro de 2018- 09:18:22.
Site: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

A

bíblia

nada

ensina

sobre

dois

arrebatamentos,

nada

diz

sobre

duas

ressurreições, nem fala sobre duas transformações de salvos vivos.
A bíblia ensina a respeito de um povo único, de um corpo único DO QUAL JESUS É
O CABEÇA e sobre uma única ressurreição de salvos.

juntos se congregarão, (será reunido pelos anjos
ressurreição/transformação), e subirão da terra, (no ato do arrebatamento).
Esse povo/corpo único

na

18. Pregam, por erro, que Jesus viria junto com a igreja para buscar o restante de salvos,
(PARA BUSCAR os judeus salvos durante a grande tribulação).
NO ENTANTO, a bíblia ensina que Jesus virá JUNTO COM OS SEUS SANTOS ANJOS para buscar
a sua descendência única, para reunir TODOS OS SALVOS.
A bíblia ensina que haverá uma só ressurreição e uma só transformação, e um só
arrebatamento, de salvos.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE JESUS VEM COM SEUS ANJOS:


MATEUS 25:31 E quando o Filho do homem vier em sua glória, “e todos os santos anjos com Ele”,
então se assentará no trono da sua glória;



LUCAS 9:26-27... ”O Filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos.”

19. Pregam, por erro, que haveria uma boda de sete anos, (pré-tribulacionistas), ou boda
de três anos e meio, (mid-tribulacionistas).
NO ENTANTO, a bíblia ensina que o casamento, a união, o desposar do corpo israelita de
Cristo com Jesus será um casamento ÚNICO e eterno.
Não existe dentro da bíblia uma festa nem um casamento com duração de sete ou de 3,5
anos. Bodas de poucos anos é invencionice teológica.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE A BODA DE JESUS DURARÁ PARA SEMPRE:


OSEIAS 2:19-20 E desposar-te-ei comigo ”para sempre”; desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo,
e em benignidade, e em misericórdias. 20 E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor;
A bíblia NADA ensina sobre uma boda de sete anos, nem de três anos e meio.

20. Pregam, por erro, que a igreja não passaria pela grande tribulação, seria arrebatada
antes DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que a igreja estará na grande tribulação, sofrendo, sendo
perseguida e morta, em guerra, atormentada. Se a igreja não estivesse na grande
tribulação não teria como cumprir a profecia do sofrimento dos servos, da mortandade
de servos, da salvação de milhões de pessoas, durante a grande tribulação.
FUNDAMENTO

BÍBLICO

COMPROVANDO

QUE

A

IGREJA

ESTARÁ

SOFRENDO

DENTRO

DA

GRANDE

TRIBULAÇÃO, SENDO MORTA, SOFRENDO EM GUERRA, SENDO ATORMENTADA:
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APOCALIPSE 2:10 Nada temas das coisas que



APOCALIPSE 6:11 ... Até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos,

“hás de padecer”. Eis que o diabo lançará alguns
de vós na prisão, para que sejais tentados; e “tereis uma tribulação de dez dias”...;

que haviam de ser mortos como eles foram.


APOCALIPSE 12:17 E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua
semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo.



MATEUS 24:9 Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão; e sereis
odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10 Nesse tempo muitos serão escandalizados,
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão.

21. Pregam, por erro, existência de uma dispensação para a igreja e uma dispensação para
os judeus. Pregam separação entre judeus salvos e igreja gentílica salva.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que o povo israelita de Deus é um só povo, é um corpo único
de sacerdotes espirituais. Jesus tem uma só descendência, um só corpo, UM SÓ POVO.
Por ser um só povo haverá uma só ressurreição, e um só arrebatamento.
Quem NÃO estiver salvo, mesmo que seja judeu segundo a carne, NÃO pertence ao povo
israelita de Deus.

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE O POVO ISRAELITA DE DEUS É UM POVO ÚNICO COMPOSTO
POR SALVOS VINDOS DE TODAS AS TRIBOS DA TERRA:


ROMANOS 12:4,5 Porque assim como em um corpo temos muitos membros, ..., 5 Assim nós, que somos muitos,
somos um só corpo em Cristo,...;



APOCALIPSE 2:9 Conheço... A blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas é a sinagoga de
Sataná;



I CORÍNTIOS 12:12-27 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros,
sendo muitos, é um só corpo, assim é Cristo também. 13 Pois todos nós fomos batizados em um
Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido
de um Espírito.



ROMANOS 2:29 Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito,



COLOSSENSES 3:15 E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, ...



MALAQUIAS 2:15 E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um?
Ele buscava uma descendência para Deus...



ROMANOS 9:6-8 Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas;
7 Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos; mas: Em Isaque será chamada a tua
descendência. 8 Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa
são contados como descendência.

22. Eles pregam contra a profecia do livro de apocalipse ao ensinarem que haveria bemaventurança, livramento do lago de fogo, para quem não participou da primeira
ressurreição. Para os pré-tribulacionistas os judeus que seriam salvos durante a grande
tribulação, depois do 1o arrebatamento, do arrebatamento secreto, também seriam
poupados do lago de fogo.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que o livramento do lago de fogo SERÁ somente PARA QUEM
PARTICIPAR DA PRIMEIRA RESSURREIÇÃO.
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FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE SOMENTE OS QUE ESTIVEREM NA PRIMEIRA RESSURREIÇÃO
NÃO ESTARÃO SUJEITOS A IREM PARA O LAGO DE FOGO ETERNO:


APOCALIPSE 20:6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; “sobre

estes” não tem poder a segunda morte;...
Quem não estiver na 1ª ressurreição estará debaixo do poder da segunda morte,
estará sujeito ao lago de fogo.
Se houvesse ressurreição e arrebatamento secretos, antes da grande tribulação,
essa seria a primeira ressurreição.
Quem não estivesse nela estaria condenado ao lago de fogo, não existiria salvação
dentro da grande tribulação COMO É ENSINADO QUE HAVERÁ SALVAÇÃO DENTRO DA GRANDE
TRIBULAÇÃO.
23. Pregam, por erro, uma mistura dos sinais do princípio das dores com os toques de
trombetas do apocalipse.
A bíblia ensina que toques de trombetas, abertura de selos, e derrame de taças, são
eventos bíblicos relacionados com a grande tribulação.
Os sinais no céu, na terra, nas pessoas, antes da grande tribulação têm a ver com o
princípio das dores, não se trata de toques de trombetas.

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE PRINCÍPIO DAS DORES:


TESSALONICENSES 5:2,3 Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão
de noite; 3 Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as
dores de parto àquela que está grávida, ...;



ROMANOS 8:22 Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até
agora;



MATEUS 24:8 Mas todas estas coisas são o princípio de dores;



MARCOS 13:8 Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos
lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores.

24. Pregam, por erro, que os judeus estariam debaixo da lei de Moisés durante a grande
tribulação, e mesmo assim seriam salvos.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que todos os que estiverem debaixo da lei estão debaixo da
MALDIÇÃO, debaixo da CONDENAÇÃO DA LEI, posto que a lei não salve ninguém.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE ESTAR DEBAIXO DA LEI TRAZ MALDIÇÃO E QUE A LEI NÃO
SALVARÁ A NENHUMA PESSOA:


GÁLATAS 3:10 Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição; porque
está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para
fazê-las. 30 Por isso nenhuma carne será justificada diante Dele pelas obras da lei...
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25. Pregam, por erro, que haveria possibilidade de recebimento de Espírito santo através
da lei, ou pior, ignoram que não há como receber o Espírito Santo pelas obras da lei.
A bíblia ensina que o Espírito Santo vem SOMENTE através da fé em Jesus, e ensina que
sem o Espírito Santo não há salvação:
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE A LEI NÃO POSSIBILITA O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO:


GÁLATAS 3:1-3 O insensatos GÁLATAS! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós,
perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado, entre vós? 2 Só quisera saber isto de vós:
recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 3 Sois vós tão insensatos que, tendo
começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
Se o Senhor Jesus não estivesse concedendo o batismo com o Espírito Santo durante
a grande tribulação NÃO HAVERIA SALVAÇÃO dentro da grande tribulação.

26. Pregam, erroneamente, que haveria salvação de judeus por esforço humano, dentro da
grande tribulação.
Esqueceram o ensino de Jesus o qual disse que é impossível ao homem “SE” salvar. Se o
homem pudesse salvar a “si” próprio, o Senhor Jesus não precisaria ter morrido.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE O HOMEM NÃO EM COMO SALVAR A SI PRÓPRIO:


MATEUS 19:25,26 Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá pois
salvar-“se”? 26 E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus
tudo é possível.

27. Mais uma falha GRAVÍSSIMA dos pré-tribulacionistas-dispensacionalistas: Eles NÃO
ENTENDERAM QUAL FOI O ERRO DOS JUDEUS, ocorrido durante o período da Lei de Moisés.
Por isso, os pré-tribulacionistas pregam, por erro, que os judeus estariam vivendo a
lei, e sendo salvos pelas obras da lei de Moisés.
Esqueceram o ensino bíblico o qual diz que os judeus tropeçaram, e não alcançaram a
justiça de Deus, porque buscaram justiça através de OBRAS da lei, por isso tropeçaram
em Jesus, tropeçaram na pedra de esquina:
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE OS JUDEUS NÃO CONSEGUIRAM JUSTIÇA PELAS OBRAS DA
LEI NA VELHA ALIANÇA:
Certamente que agora os judeus não têm como conseguir justificação pela lei posto que
antes não tenham conseguido agradar a Deus pelas obras da lei.


ROMANOS 9:31,32 Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. 32 Por quê?
Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei; pois tropeçaram na pedra de tropeço.

28. Pregam, por erro, que durante a grande tribulação, haveria santificação sem o Espírito
Santo, sem o Sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que sem o sangue de Jesus não existe remissão, não existe
perdão, sem o sangue de Jesus.
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FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE NÃO HÁ REMISSÃO DE PECADOS SEM O SANGUE DE JESUS:


HEBREUS 9:22 ... Sem derramamento de sangue não há remissão.

29. Pregam, por erro, que Jesus viria antes da grande tribulação, antes de completar o
número de salvos e faria um arrebatamento secreto.
NO ENTANTO, a bíblia ensina que o número de salvos será completado com os salvos
durante a grande tribulação, e ensina que Jesus só virá arrebatar os salvos quando
completar o número de salvos.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINADO QUE JESUS SOMENTE VIRÁ DEPOIS QUE COMPLETAR O NÚMERO DE
SALVOS:

 APOCALIPSE 6:11 E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem
ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus

irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram.
Jesus só virá arrebatar os salvos quando completar o número de salvos. Não haverá
uma ressurreição DO CORPO DE CRISTO fatiado em pedaços.
Caso Jesus viesse buscar o seu corpo de israelitas espirituais, antes, ou no
meio, da Grande Tribulação, o número de salvos ainda não estaria completo.
30. Os dispensacionalistas pregam, por erro, que a bíblia deve ser entendida ao pé da
letra,

pela

gramática,

porque,

para

eles,

as

profecias

bíblicas

se

cumpriram

literalmente. Fazem isso para tentar comprovar que a igreja não estará na grande
tribulação, tendo em vista que a bíblia fala mais de Judeus do que da igreja dentro do
livro de apocalipse.
No entanto, a própria bíblia ensina que as coisas espirituais são discernidas
espiritualmente, e que muitas profecias se cumpriram de forma figurada, não literal.
Se tudo fosse literal, sequer existiria parábolas na bíblia posto serem figuras não
literais.
Por sua vez, quanto a bíblia usar menos a expressão igreja do quer Israel no livro de
apocalipse, deve se ter atenção pois a bíblia em várias passagens ensina que o judeu,
a família de Jesus, os filhos da promessa, o povo de Deus, o israelita, é qualquer um
que faça a vontade de Deus.
Portanto, o fato do livro de apocalipse utilizar mais a expressão povo meu ou
israelitas, ou outra referência que se possa achar que é exclusiva a Judeus, não pode
confundir o entendimento espiritual do livro de apocalipse. Posto que, o corpo de
Cristo, o povo do Senhor é único, é um só corpo composto de pessoas de todas as famílias
da terra.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE A BÍBLIA DEVE SER ENTENDIDA DE FORMA NÃO LITERAL:


I CORÍNTIOS 2:14 ... As coisas do Espírito de Deus... Discernem-se espiritualmente.



MATEUS 13:34 Tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas.
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FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE O ISRAEL/JUDEU, QUE O CORPO DE CRISTO É COMPOSTO POR
TODOS QUE ACEITAREM A JESUS:


I CORÍNTIOS 12:12-27 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros,
sendo muitos, é um só corpo, assim é Cristo também. 13 Pois todos nós fomos batizados em um
Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos
bebido de um Espírito.



ROMANOS 2:29 Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito,

31. PREGAM, POR ERRO, que a igreja sairá primeira do mundo, antes da grande tribulação,
deixando para trás os judeus, que serão salvos durante a grande tribulação. Os Judeus
seriam arrebatados depois da grande tribulação.
Veja mais uma vez, dois fundamentos proféticos, porque a ideia teológica de existência
de dois arrebatamentos estar errado através DA ANALISE do ato profético da saída dos
Israelitas do Egito:
A saída da nação israelita4 do Egito para a terra que mana leite e mel é um ato
profético que aponta para a saída do corpo de israelitas espirituais para ir morar com
Jesus, no reino celestial.
Aqui, o primeiro erro dos dispensacionalistas é pregar que os judeus ficariam para
trás. Enquanto Moisés, pelo Espírito santo, profetizou que não ficaria nem uma unha
para trás ao sair do Egito. Portanto, muito menos uma grande parte do rebanho do Senhor
ficará para sair depois do mundo, no momento do arrebatamento, como pregam erradamente
os pré-tribulacionistas.
Todos os israelitas saíram juntos do Egito. Os judeus, os gentios que quiseram sair,
as ovelhas, os animais, TODOS ELES, saíram juntos do Egito, ninguém ficou para sair
depois. Muito menos saiu primeiro os gentios e depois os descendentes de Israel.
Aqui, o segundo erro do pré-tribulacionistas, demonstrada na profecia da saída do
Egito, é que antes de partir do Egito os judeus sacrificaram e comeram o cordeiro por
INTEIRO. O que sobrou do cordeiro imolado, foi queimado. NADA sobrou do cordeiro para
alimentar quem ficou no Egito.
Essa parte da profecia aponta para o fato de que DEPOIS DA SAÍDA DO POVO salvo, NO
ARREBATAMENTO, NÃO HAVERÁ MAIS CARNE/CORPO/PALAVRA DO CORDEIRO DE DEUS PARA ALIMENTAR
quem ficar no mundo. Não haverá mais a carne/corpo do cordeiro porque o corpo é o povo
do Senhor que partirá com Jesus.
Após o arrebatamento não haverá mais a palavra/pão/carne do cordeiro para alimentar
quem FICAR no mundo depois do arrebatamento porque o que ficar será somente cinzas,
será somente letra sem o Espírito Santo que dar vida à letra. O Espírito santo, o
sangue, que vivificava a palavra será recolhido junto com o corpo do Senhor.

4

Os israelitas que saíram do Egito eram compostos por descendentes de Jacó e por estrangeiros que
saíram juntos do Egito.
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Depois que Jesus ressuscitar os salvos não haverá mais o sangue do cordeiro de Deus
PARA SANTIFICAR e selar os “umbrais dos corações” de QUEM FICAR NO MUNDO, após o
arrebatamento.
O Espírito sairá porque o Espírito é o sangue de Jesus que estará DENTRO DO CORPOPOVO, e este corpo-povo será recolhido, levando dentro de si o sangue de Jesus.
Somente haveria salvação depois do arrebatamento se fosse possível haver salvação sem
a carne e o sangue do cordeiro Jesus, e salvação sem Jesus é impossível, segundo a
bíblia inteira.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE NINGUÉM FICARÁ PARA TRÁS PARA SAIR DEPOIS DO MUNDO
a semelhança profética do que ocorreu no Egito:


ÊXODO 10:26 E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará; ...



ÊXODO 12:5-7,10 O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas
ou das cabras. 6 E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel
o sacrificará à tarde. 7 E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas
em que o comerem. 10 E nada dele deixareis até amanhã; mas o que dele ficar até amanhã, queimareis
no fogo;



JOÃO 6:54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no
último dia. (Quem não se alimenta de Jesus, o cordeiro de Deus, não terá como ter vida eterna. Como
não sobrará nada de Jesus depois do arrebatamento não há como alguém ter salvação depois da vinda
de Jesus para efetuar a ressurreição e arrebatamento dos salvos).



ÊXODO 12:38 Também subiu “com eles” uma grande mistura de gente...
Os estrangeiros e os israelitas saíram juntos do Egito. NINGUÉM FICOU PARA TRÁS, NINGUÉM FICOU
PARA SAIR DEPOIS. A SAÍDA É ÚNICA. TODOS QUE QUISERAM SAIR subiu “com eles” ... A
subida para a terra da promessa, para a eterna comunhão com Deus, é uma saída de
todo o povo do Senhor.
Saiu do Egito não só israelita sangue puro. Mas, saiu junto
uma grande mistura de raças, povos, tribos, intitulados
Ninguém ficou para depois. Isso é profético: Todos os salvos
juntos com Jesus, o nosso Moisés, de uma só vez, para a terra
e mel.

com a nação israelita
de “estrangeiros”...
do mundo/Egito sairão
eterna que mana leite

32. Pregam, por erro, que haverá segunda chance de salvação depois do arrebatamento, para
judeus e para quem for fiel até a morte, não se deixando marcar com o número da besta.
No entanto, Jesus disse que na sua vinda seria como os dias de Noé e de Ló. Ali, quando
Noé e os animais entraram na arca, e quando Ló saiu de Sodoma, NÃO HOUVE SEGUNDA CHANCE
PARA NINGUÉM.
Todos os que ficaram fora da arca de Noé foram destruídos pelo diluvio, e todos os que
ficaram em Sodoma foram destruídos pelo fogo. Ninguém foi poupado para ser resgatado
depois. Isso demonstra claramente que não haverá segunda oportunidade de salvação, nos
moldes atuais, para quem deixar de ser arrebatado na primeira ressurreição.
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FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO O PARALELO PROFÉTICO ENTRE OS DIAS DE NOÉ E DE LÓ E O
ARREBATAMENTO:


MATEUS 24:37 E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem.



GÊNESIS 7:23 Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem
até ao animal, até ao réptil, e até à ave dos céus; e foram extintos da terra; e ficou somente Noé, e os
que com ele estavam na arca.



LUCAS 17:28 Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: Comiam, bebiam, compravam,
vendiam, plantavam e edificavam; 29 Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e
os consumiu a todos. 30 Assim será no dia em que o Filho do homem se há de manifestar.

33. Pregam, por erro, uma segunda vinda em secreto e uma terceira vinda diante de todos os
olhos.

Ensinar que Jesus virá uma vez em SECRETO e uma vez VISÍVEL é ensinar
fábulas racionais, É INCLUIR e retirar PALAVRAS NA PROFECIA DO livro de
APOCALIPSE. Quem faz isso perderá a salvação.
O livro de apocalipse fala de uma única vinda vísível de Jesus, não
existe previsão de vinda em segredo, pelo contrário a bíblia ensina que
Jesus virá visível a todos.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A EXCLUSÃO DO livro da vida o NOME DA PESSOA QUE
ADULTERAR A PROFECIA APOCALÍPTICA:

 APOCALIPSE 22:18,19 Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro
que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro;
19 E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro
da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.

Pois bem, na verdade o arrebatamento DE TODOS os SALVOS ocorrerá na
segunda vinda, depois da grande tribulação, e será uma vinda visível.
Arrebatamento não é o mesmo que a segunda vinda de Jesus. No entanto,
isso não significa que haveria uma vinda antes da grande tribulação para
fazer o arrebatamento, e uma vinda depois da grande tribulação. Vindas
múltiplas de Jesus PARA FAZER ARREBATAMENTOS não existem na bíblia.
A segunda vinda de Jesus será um evento complexo onde o
arrebatamento é, apenas, uma parte do que o Senhor irá fazer na sua
segunda vinda.
Clareando o entendimento: A segunda vinda, a ressurreição do salvos mortos, a
transformação dos vivos salvos, e o arrebatamento serão FATOS espirituais diferentes,
realizados por Jesus, na segunda vinda. Embora sejam atos diferentes, eles são
INSEPARÁVEIS.
Para haver arrebatamento é necessário fazer a primeira ressurreição e a
transformação dos salvos vivos. Para que isso tudo ocorra é necessário que Jesus venha
à segunda vinda.
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Jesus não veria uma vez para fazer SOMENTE O ARREBATAMENTO, isso não existe na bíblia.
O “dragão” leva o homem a desobedecer à palavra do Senhor desde o jardim do Éden.
O inimigo usa as forças do mal, “as serpentes/os demônios”, para disseminar suas doutrinas
de demônios. Foi o que ele fez para levar Eva a abandonar a palavra do Senhor.
Deus diz algo e o inimigo faz de Deus um mentiroso, ao apresentar outra palavra, como se
Deus estivesse errado.
Em toda a bíblia, vemos Deus trazendo a sua profecia, a sua doutrina sobre algo, e vemos
o inimigo interferir com seus ensinos malignos, contrários à palavra do Senhor.

Deus diz algo e o inimigo desdiz com outra palavra “boa para se comer e agradável
aos olhos, desejável” ai o homem toma do seu fruto, e come. Semelhante ao relatado
em GÊNESIS 3:6.
O inimigo também poderá usar ser humano, à semelhança de quando ele usou Eva com outra
mensagem, para induzir Adão a desobedecer à palavra do Senhor.
Independente do meio que o inimigo usar, o resultado é a condenação do homem que atender
a voz do inimigo.
O juízo vem sobre o homem por ter deixado a palavra do Senhor, por seguir doutrinas
contrárias à palavra de Deus. Isso é o que ocorre com os ensinos humanos/demoníacos conhecidos
como DISPENSAÇÃO E PRÉ-TRIBULAÇÃO.
Deus prescreveu tudo sobre a segunda vinda visível de Jesus, depois da grande tribulação,
e o INIMIGO, usando homens, DISTORCEU TUDO com uma palavra agradável aos olhos humanos, uma
palavra boa para se alimentar e desejável para anunciar,... Do tipo: “A igreja não passaria pela
grande tribulação”... Muitos correram após isso, abandonaram a doutrina do Senhor, e seguiram
doutrinas maléficas.
DIZER QUE A IGREJA NÃO ESTARÁ NA GRANDE TRIBULAÇÃO é algo agradável, alimenta o coração
do POVO. NO ENTANTO, não é a verdade descrita na palavra do Senhor. Uma vinda às escondidas, e
antes da grande tribulação, NÃO É O QUE O ESPÍRITO DISSE à igreja.
O RESULTADO DE PREGAR a doutrina dispensacional-pretribulacionista É A CONDENAÇÃO DOS
SERVOS, PREGADORES DISSO, POSTO QUE sejam muitos ACRÉSCIMOS e SUPRESSÕES À PALAVRA DE DEUS.

(Apoc.:22:18,19).

Diante de tantas vozes, e multidões de doutrinas contraditórias,
como posso saber se um ensino/doutrina/palavra é de Deus?
Uma forma eficiente de perceber se alguma doutrina é de Deus é
buscar saber, dentro da bíblia, se esse ensino é repetido, de formas
diversas, dentro da bíblia. É fato bíblico que Deus fala de muitas
maneiras e de forma consistente no mesmo sentido.
Com Moisés Deus chegou a repetir algumas dezenas de vezes os detalhes
do projeto que Deus deu para Moisés fazer.
Até mesmo os Evangelhos são quatro repetindo de forma diferenciada
as mesmas informações sobre o ministério de Jesus.
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Sobre o “apocalipse”, vemos informações repetidas e detalhadas,
principalmente, no livro de Daniel, nos evangelhos, no livro de
Apocalipse, nas cartas de Paulo.
Por sua vez, por falta de informação direta, por falta de informação
profética figurativa, por ausência total de qualquer versísulo apontando
arrebatamento secreto pré-tribulacional, temos certeza bíblica que não
existe arrebatamento secreto, e nem segunda chance de salvação para
judeus, nem para quem não estiver preparado quando Jesus vier.
Igualmente, não existe um arrebatamento antes da grande tribulação,
porque não existe um único versículo, muito menos existiriam variados
versículos, falando de múltiplos arrebatamentos, de multiplas
ressurreições de salvos.
Não existe uma única informação sobre dispensações diferenciadas
para gentios e para judeus.
Pelo contrário, o que vemos na bíblia, é que a chance de salvação
do homem é única, para todas as raças, linguas, tribos, sem acepção
alguma. Até porque o homem vive uma única vez.

A seguir apresentamos DUAS visões proféticas, além da
letra, apontando impossiblidade de os judeus voltarem a ter
nova chance de tratamento exclusivista da parte de Deus.


PRIMEIRA tipologia profética bíblica é A HISTÓRIA DE ESAÚ E JACO:

Para terem certeza que NÃO HAVERÁ UMA DISPENSAÇÃO VOLTADA PARA
SALVAÇÃO DOS JUDEUS DURANTE A GRANDE TRIBULAÇÃO, apresentamos o caso de
Esaú/Judeus “VERSUS” Jacó/gentios:
Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó. Esaú não valorizou a
benção da primogenitura que recebeu de Deus.
Esaú não teve segunda oportunidade para voltar a ser o projenitor
da linhagem do povo de Deus.
Esaú nem mesmo buscando com choro não teve a sua benção da
primogenitura de volta, NÃO TEVE SEGUNDA CHANCE ALGUMA.5
Jacó, o segundo filho de Isaque, é um tipo bíblico que aponta
profeticamente para os gentios.

5

GÊNESIS 27:38 E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú
a sua voz, e chorou.
HEBREUS 12:16 ... Como Esaú… que, querendo ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de
arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou ...
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Jacó não tinha direito as bençãos da primogenitura.
Os gentios não tinham direito à benção de ser povo da linhagem do
primogênito de Deus. A benção de ser da descendência do primogênito era
para os judeus.
Jacó, no entanto, valorizou a primogenitura e comprou-a de seu irmão
Esaú. Essa compra foi confirmada pelo pai de ambos, por Isaque.
Por causa da transferência da primogenitura, a linhagem do povo de
Deus foi continuada através de Jacó, um tipo que apontava para os
gentios.
A linhagem do povo de Deus não mais continuou através de Esaú. A
linhagem dos primogênitos deixou de ser dos judeus, que tinha
originariamente o direito de primogenitura através de Esaú.
Vemos na história de Esaú e de Jacó uma profecia a respeito dos
judeus e da igreja gentílica.
Os judeus tinham o direito à benção da primogenitura da parte de
Deus. Os judeus vieram primeiro, como povo sacerdotal, porém, desprezaram
a benção de ser família primogênita do Pai celestial.
Por sua vez os gentios não tinha direito à benção da primogenitura
de Deus. No entanto, os gentios, através da fé em Jesus amaram a benção
do primogênito, amaram a primogenitura e comprou-a através do alto preço
do sangue de Jesus.
Jesus é o pai da linhagem dos verdadeiros primogênitos do Pai
celestial. Através do primogênito Jesus, a “negociação substitutiva”, a
compra do direito de ser da família dos primogênitos, é confirmada pelo
Pai celestial.
O pai Isaque não tornou a dar nova chance a Esaú, nova benção de
primogênito, para Esaú retornar a ter posse dos bençãos da primoginitura.
Da mesma forma o Pai Celestial não irá dar nova chance de salvação
durante a grande tribulação para os Judeus retornarem a ter, com
exclusividade, o direito de ser da família dos primogênitos. Até porque
hoje toda tribo, inclusive os judeus, podem entrar na família de Deus
através do sangue do primogênito Jesus.
A benção da primogenitura, a benção de entrar na linhagem dos
primogênitos é única. Por isso vemos que “os Esaús”, os JUDEUS, não
tornarão a ter nova chance de ASSUMIR A PRIMOGENITURA, DE ASSUMIR A
LINHAGEM DO POVO DE DEUS, de forma exclusiva durante a grande
tribulação.6
6

Aqui, estamos abordando a questão tipológica da primogenitura de forma geral. Não estamos
desconhecendo, nem ensinando que um cristão caído, um filho pródigo, não poderia se arrepender e a
ter a salvação restituída. A abordagem, aqui, é quanto a nações, quanto a judeus e gentios de forma
geral, e não quando a salvação de uma pessoa de forma unipessoal...
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Após a rejeição e morte de Jesus, pelas mãos dos Judeus, O POVO DE
DEUS PASSOU A vir de TODAS AS TRIBOS DA TERRA, isso antes e durante toda
a grande tribulação.
Os primogênitos-jacós são todos aqueles que amem a Jesus, E NÃO
MAIS, apenas, por ser DESCENDENTE DE JUDEUS, tipificados pelo primogênito
ESAÚ...
Hoje a chance de salvação dos Judeus é a mesma de qualquer outra
pessoa de qualquer “tribo” da terra.
Todos precisam aceitar a Jesus para ser inserido na linhagem do
verdadeiro primogênito-Jesus. Todos precisam aceitar a Jesus como
salvador para poderem ser inseridos na oliveira verdadeira.
Não haverá uma segunda dispensação somente para judeus. Dispensação,
oportunidade de salvação, só para judeus, é invencionice teológica, é
falsa profecia. Até porque Deus não faz acepção de pessoas no processo
de salvação, e também porque O POVO DO SENHOR, O CORPO DE JESUS, A
DESCENDÊNCIA DE DEUS É ÚNICO/A.


SEGUNDA tipologia profética é A HISTÓRIA PROFÉTICA DE NOÉ E SUA ARCA:

O evento dilúvio e a arca de Noé são tipos proféticos os quais
prenunciam a única segunda vinda de Jesus.
Foi Jesus quem disse que a sua segunda
arrebatamento seria “como foi nos dias de Noé”.

vinda

para

fazer

o

AVALIEMOS A PROFECIA DE JESUS DIZENDO QUE SUA VINDA SERÁ COMO NOS DIAS DE
NOÉ:
O paralelo profético da arca e vida de Noé é esquecido, por muitos.
Muitos ignoram o fato do carpinteiro Noé e sua arca ser um tipo profético a
prefigurar a obra na cruz do carpinteiro Jesus.7 Por paralelos proféticos Jesus
é o nosso Noé.
Pois bem, a família de Noé é um tipo dos Judeus. Os animais que vieram
se abrigar na arca de Noé era um tipo profético a apontar para a salvação

de gentios.
O carpinteiro Noé, através de um penoso trabalho que durou muitos anos,
construiu uma arca de madeira para salvar a sua família, e animais de todas

as espécies.

7

MARCOS 6:3 Não é este o carpinteiro, filho de Maria,...
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Jesus o carpinteiro de Nazaré através do penoso trabalho8 na cruz de
madeira, ao derramar seu sangue, estabelece a arca de salvação.
Jesus ao ser pregado na cruz constrói a oportunidade de existir o seu
corpo de salvos, do qual a sua igreja é coparticipante.
O Senhor fez sua obra na cruz para salvação de judeus, a família de
Jesus,9 e para salvação de gentios, os animais de todas as tribos da

terra.
O que muitos esquecem é que não foram construídas duas arcas.
A arca de Noé era uma só arca, uma só oportunidade de salvação. Quem
não estava dentro da arca morreu dentro das águas do dilúvio. 10
Depois que Noé, sua família e os animais entraram na arca, Deus
fechou a arca por fora, com os salvos dentro dela,11 ninguém mais pode
entrar para ser salvo.
Não houve nova oportunidade de entrar na arca, nem para animais, nem
para familiares de Noé. Isso prova que não haverá salvação nem para judeus
nem para gentios depois que a porta da graça for fechada na segunda vinda de
Jesus.

Os animais iam para a arca de dois em dois por operação de Deus,
sem serem forçados por ninguém.12
Quando a arca foi levantada da terra, pelas águas do dilúvio, TODOS
OS QUE FORAM SALVOS, estavam dentro da arca, por isso, saíram da terra
de uma só vez. Todos foram resgatados de uma só vez, todos os salvos
estavam dentro de uma arca única.

“Assim será também a vinda do Filho do homem” todos os salvos
subirão da terra de uma só vez. Tanto os familiares de Jesus

8

ISAÍAS 53:11 Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a
muitos; porque as iniqüidades deles levará sobre si.
9

APOCALIPSE 5:5 E disse-me um dos anciãos: Não chores; eis aqui o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir
o livro e desatar os seus sete selos.
10

GÊNESIS 7:23 Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao
réptil, e até à ave dos céus; e foram extintos da terra; e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca.
11

GÊNESIS7:16 E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado; e o SENHOR o fechou dentro.

12

GÊNESIS 7:15 E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca.
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– os judeus, quanto os gentios, os animais que Jesus purificou,
todos serão arrebatados de uma só vez.
Não haverá segunda chance nem para judeu, familiares sanguíneos de
Jesus, nem para gentios, tipificados na bíblia pelos animais purificados
pelo Senhor. Não haverá segunda chace de salvação para nenhuma carne.
O Espírito Santo tem convencido homens de todas as tribos, da
justiça, da verdade e do juízo.
O Espírito Santo tem levado às pessoas para dentro da igreja sem
força nem violência, tal qual Ele fez com os animais, nos dias de Noé .
Todos os homens, dos dias de Noé, viram a construção da arca, e
viram Noé e os animais entrarem na arca.
A construção e a entrada na arca foi um ato lento, visível e perceptível

a todos.
Noé não fez a arca em segredo, escondido, nem entrou na arca
sorrateiramente.
Tudo era visível nos dias de Noé e de sua família. Essa visibilidade
é aplicável, hoje, de forma profética à igreja: Ela é visível em todo o
mundo.
A igreja está em torno de 2000 anos anunciando a segunda vinda de

Jesus para fazer a ressurreição/transformação e o arrebatamento/reunião
da família de Jesus.
A porta da salvação será fechada,13 quando Jesus vier para buscar o
seu corpo de israelitas espirituais.
Da mesma forma
Noé foi fechada,
ressuscitar os seus
de hoje, nem mesmo
juntos com Jesus.

que não houve salvação depois que a porta da arca de
também, depois da segunda vinda de Jesus para
servos não haverá mais chance de salvação, nos moldes
de Judeus, porque todos os salvos subirão e estarão

A SIMBOLOGIA PROFÉTICA DOS DIAS DE NOÉ NOS REVELA O ERRO DOS PRÉTRIBULACIONISTAS. Porque os teólogos do arrebatamento fatiado pregam dois
arrebatamentos, um para gentios e outros para judeus. Mas, Jesus disse que o
arrebatamento será “como foi nos dias de Noé”, e NOS DIAS DE NOÉ todos os que
foram salvos subiram de uma só vez, estavam todos juntos.
MATEUS 25:10 E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas,
e fechou-se a porta
13
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VERSÍCULO FALANDO QUE A SEGUNDA VINDA DE JESUS SERÁ COMO OS DIAS DE NOÉ:


MATEUS 24:37 E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda
do Filho do homem.

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO O JUÍZO E A ALIANÇA PARA SALVAÇÃO ATRAVÉS DE
NOÉ E SUA ARCA. Uma obra que tinha altura, largura e profundidade. Tinha
porta...:14
 GÊNESIS 6:13-22 Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face;
porque a terra está cheia de violência; e eis que os desfarei com a terra. 14 Faze para ti uma arca da
madeira de gofer; farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. 15
E desta maneira a farás: De trezentos côvados o comprimento da arca, e de cinqüenta côvados a
sua largura, e de trinta côvados a sua altura. 16 Farás na arca uma janela, e de um côvado a
acabarás em cima; e a porta da arca porá ao seu lado; far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. 17
Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há
espírito de vida debaixo dos céus; tudo o que há na terra expirará. 18 Mas contigo estabelecerei a
minha aliança; e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo.
19 E de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, farás entrar na arca, para conservá-los
vivos contigo; macho e fêmea serão. 20 ... Dois de cada espécie virão a ti, para conservá-los em vida.
 GENESIS 7:7,23 Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos,
por causa das águas do dilúvio... 23 Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a
face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até à ave dos céus; e foram
extintos da terra; e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca.
A arca de hoje é o CORPO DE CRISTO. Jesus é o nosso Noé. Aquele que nos preparou
um corpo para nos poupar da morte. Nós somos os animais a povoar a arca de Jesus.
Viemos de todas as tribos, línguas e raças do mundo e estamos sendo salvos pelo
penoso trabalho de construção feito pelo Senhor, na cruz, para nos dá vida eterna.

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE OS ANIMAIS REPRESENTAM OS GENTIOS. O QUE
NOS COMPROVA QUE OS ANIMAIS DENTRO DA ARCA ERA UM TIPO A APONTAR PARA OS
GENTIOS:

 ATOS 10:11-16,28 E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado
pelas quatro pontas, e vindo para a terra. 12 No qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e
répteis da terra, e aves do céu. 13 E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. 14 Mas
Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. 15 E segunda
vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. 16 E aconteceu isto por três vezes; e o vaso
tornou a recolher-se ao céu. 26 ... Pedro ... 28 E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem
judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros; mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame

14

A OBRA DE SALVAÇÃO DO SENHOR TEM PORTA, TEM LARGURA, TEM COMPRIMENTO, TEM ALTURA, TEM PROFUNDIDADE:
 EFÉSIOS 3:18 Poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a
profundidade.
 JOÃO 10:9 Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens.
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comum ou imundo. ATOS 11: 18 E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, e glorificaram a Deus, dizendo:
Na verdade até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida.

A.P.S.J.C.
MAIS DETALHES leia em:

WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

(Os estudos:

ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO, O MARANATA DE JESUS E ASSUNTOS CORRELACIONADOS,
O CORPO DE CRISTO E O POVO DO SENHOR E SOMENTE UM, AS MUDANCAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS
PELO ARREBATAMENTO PRETRIBULACIONAL).
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