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1) ABSTRACT.1
The second, and only coming of Jesus described in the Bible,
Will occur after the great tribulation. However, there are
theological teachings that preach that Jesus would come before or
in the middle of great tribulation to hijack secretly saved.
In this paper we Will prove that the body of Christ the rapture
Will occur only after the great tribulation, at the touch of the
seventh trumpet the apocalypse, when the number of saved Will be
complete.

2) INTRODUÇÃO.
Inicialmente informamos que o livro de apocalipse se destina
à igreja, é a voz do Senhor dirigida à igreja. O livro de Apocalipse
aborda de forma especial a segunda vinda de Jesus para fazer o
arrebatamento dos salvos e muitos outros atos.
Para discernir o livro de Apocalipse devemos ter em mente que
este livro é o que “o Espírito Santo diz às igrejas.” 2 Ele fala
para a igreja do período da aliança no sangue de Jesus.
Engana-se quem acha que o livro de Apocalipse é destinado aos
Judeus, ou ao mundo em geral.
Outra informação IMPORTANTÍSSIMA, presente neste livro, é que
os pregadores de profecias apocalípticas são advertidos para não
mudarem a profecia do livro de Apocalipse.
Se alguém mudar a profecia deste livro tal pessoa PODERÁ PERDER
A SALVAÇÃO, estará sujeito ao juízo de ser retirado a parte desta pessoa da árvore da
vida e sujeito a sofrer as pragas previstas no livro de Apocalipse.
Também, não é defensável a ideia de não haver juízo para quem
adulterar o conteúdo do livro de Apocalipse, porque estamos no
1

RESUMO EM PORTUGUÊS: A segunda, e única, vinda de Jesus, descrita na bíblia, ocorrerá depois
da grande tribulação. No entanto, existem ensinos teológicos os quais pregam que Jesus viria
antes, ou no meio da grande tribulação, para sequestrar em segredo os salvos.
Neste trabalho iremos comprovar que o arrebatamento do corpo de Cristo somente ocorrerá depois
da grande tribulação, ante o toque da sétima trombeta do apocalipse, momento que o número de
salvos estará completo.
2

APOCALIPSE 2:1,8,12,18, 3:1,7, 14 Escreve ao anjo da igreja ..., 2:29, 3:13,22 Quem tem

ouvidos, ouça o que o

Espírito diz às igrejas.
3
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período da graça. Ora, pois, o livro de Apocalipse foi escrito
exatamente para as igrejas, dentro do período do novo testamento,
em plena graça. É nesse livro, dirigido à igreja, que o Espírito
Santo adverte para não adulterarmos a profecia apocalíptica, sob
pena de juízo condenatório vindo de Deus.
Além disso, existem muitos juízos previstos em todo o novo
testamento. São condenações para quem abandona a palavra do Senhor,
e aderir à palavra do inimigo.
Desobediência à palavra do Senhor sempre foi o principal
fundamento para todo pecado, e consequente condenação, desde o
pecado de Adão e Eva.
Pois bem, nenhuma palavra pode ser RETIRADA da profecia do
livro de Apocalipse, pois quem RETIRA PALAVRA DESTE LIVRO Deus
retirará o nome desta pessoa do livro da VIDA,3 tal pregador ficará
sem salvação.
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO OS JUÍZOS PARA QUEM FAZ ADULTERAÇÕES NA
PROFECIA DO LIVRO DE APOCALIPSE:



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 às pragas que estão escritas neste livro; 19 E, se alguém
tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a

sua parte, (de tal pessoa), do livro da vida, e da cidade santa,
e das coisas que estão escritas neste livro.
Pois bem, a Biblia fala que o Senhor Jesus voltará segunda vez. Ela
diz claramente, e também de forma indireta, que o Senhor retornará mais

DEPOIS da grande tribulação. Isso mesmo, existem
versículos ensinando, claramente, que Jesus virá depois
da grande tribulação.
uma vez,

As sagradas escrituras ensinam que o Senhor Jesus virá uma
única segunda vez, antecedido de muitos sinais, visível e audível,
a todos.

3

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”.

4
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FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO QUE JESUS VIRÁ “PARA ARREBATAR OS ESCOLHIDOS”,
DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO:

 MATEUS 24:21,29-30... Porque haverá então grande aflição, .... 29
E, logo depois da aflição daqueles dias, ... 30 ... Verão o Filho
do homem...
Aqui, as sagradas escrituras dizem o momento profético em que Jesus
retornará: O Senhor voltará “logo depois da aflição daqueles dias”.
Isto,
significa que, Jesus virá LOGO DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
Aqueles que estão ensinando uma vinda de Jesus antes, ou no meio, da
grande tribulação ESTÃO ENSINANDO DOUTRINAS FILOSÓFICAS SOBRE O
ARREBATAMENTO. ESTÃO ENSINANDO CONTRÁRIO AO QUE A BÍBLIA ENSINA.
Como sabemos “DEPOIS É DEPOIS”. Não existe como admitir que dentro da
bíblia, ou em qualquer lugar, a palavra “DEPOIS” tenha como significado
“antes, ou sinônimo de meio”, daquilo que virá primeiro.
OUTRA INFORMAÇÃO PRECISA E IMPORTANTE: Jesus virá às claras, diante

”Verão” o Filho do homem. Se Jesus
estivesse escondido na próxima vinda Ele não teria dito:
“Verão...”
da vista de todos, veja isso:

Uma segunda
vinda de Jesus nos moldes dos Pré-tribulacionistas, uma segunda
vinda em segredo, é compreensão racional da bíblia.4
Não existe na bíblia uma vinda de Jesus às escondidas.

Adiante...
Os anjos ajuntarão os salvos para serem arrebatados durante
a próxima, visível e única, vinda do Senhor.
Vejamos informação bíblica ensinando que os anjos estarão
reunindo os salvos durante a vinda visível do Senhor, e não numa
fictícia vinda invisível:

 MATEUS 24:29,30,31 E, logo depois da aflição daqueles dias, ... 30
...”Verão” o Filho do homem... 31 E ele enviará os seus anjos com rijo
clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro
ventos, de uma à outra extremidade dos céus;

4

COLOSSENSES 2:18... Debalde inchado na sua carnal compreensão.

5
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Mais uma comprovação ATRAVÉS DAS PALAVRAS DO SENHOR JESUS, que
OS ANJOS AJUNTARÃO OS ESCOLHIDOS NA VINDA VISÍVEL, depois da
grande tribulação:

 MARCOS

13:27 E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus
escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a
extremidade do céu;
Nos versículos acima, a bíblia ensina que Jesus enviará os
seus anjos para “reunir”, para “ajuntar”, os seus escolhidos
desde toda a terra na vinda visível, tudo isso, depois da
grande tribulação.
Os seguidores de J. Derby/Scofield, por uma teologia
racional ensinam, por erro, que Jesus arrebataria o seu povo
de forma invisível, e antes da grande tribulação.
Também é uma falsa profecia ensinarem que Jesus, na vinda
visível, depois da grande tribulação, estaria, apenas,
arrebatando JUDEUS e dando início ao milênio.
Na verdade, Jesus virá à segunda vez de forma visível a
todo olho, cercado de muito esplendor e grande gloria,
juntamente com seus anjos PARA AJUNTAR TODOS OS SALVOS. Isso
ocorrerá depois da grande tribulação.
Os pré-tribulacionista clássicos pregam que Jesus viria
antes da grande tribulação, antes dos toques de quaisquer
trombetas, seria uma vinda de Jesus antes do reinado do
anticristo.
Os mid-tribulacionistas pregam que Jesus viria no meio da
grande tribulação, ao soar da quarta trombeta do apocalipse,
num instante em que o anticristo já teria se manifestado, no
meio da grande tribulação.
Os pré-tribulacionistas criaram esta nova teoria racional
para se livrarem das criticas recebidas, porque a teoria prétribulacionista anula a profecia de Jesus e de Paulo a qual
ensina que Jesus somente virá depois que o anti-cristo, o filho
da perdição, estiver presente no lugar santo.
Lembrando que atualmente outros teólogos, e dirigentes de
igrejas, por um entendimento carnal, têm misturado o ensino
humano da pré-tribulação com o da mid-tribulação. Essa mistura
trouxe os quatro primeiros toques de trombetas para fora da
grande tribulação, e mantiveram a vinda de Jesus durante o
6
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toque da quarta trombeta. Igualmente, antes de se cumprir o
toque da sétima trombeta profetizada no livro de apocalipse,
e nos ensinos do apóstolo Paulo, e TAMBÉM SEM A PRESENÇA DO
ANTI=CRISTO. Com isso retornaram parcialmente ao invento
teológico de uma vinda INVISÍVEL de Jesus antes da grande
tribulação.

A seguir mais fundamento bíblico ensinando que Jesus
virá depois da grande tribulação, isso é PROFECIA DADA
PELO SENHOR JESUS:


MARCOS 13:19,24,26...

Porque naqueles dias haverá uma aflição tal,...

24... Depois daquela aflição, ... 26 ... Verão vir o Filho do homem nas nuvens...
A expressão:
tribulação.
Aqui,

”Uma aflição tal”

novamente

a

tribulação. Vejamos isso:

bíblia

diz

que

Jesus

significa

virá

depois

a

grande

da

grande

”Depois daquela aflição”.

O Senhor deixou claro que Ele virá, segunda vez, depois da

”Depois daquela aflição”

grande tribulação.
entendido como DEPOIS da grande tribulação.

somente pode ser

Não existe um “depois” que signifique “antes”, nem um depois que possa
ser entendido como no “meio” daquilo que se disse que seria depois...
Somente quem quer crer na fábula da pré-tribulação, ensinada
principalmente por Derby/Scofield/Lindsey, é que “DEPOIS DA GRANDE
TRIBULAÇÃO” virou o antônimo, virou “antes da grande tribulação”.
A doutrina humana/demoníaca da pré-tribulação prosperou e foi alojada
em quase todas as igrejas cristãs evangélicas.

Quem diz que Jesus viria em oculto está reproduzindo o falso
ensino teológico de Scofield, de J. Derby, Hal Lindsey,5 dentre
outros...
OS VERSÍCULOS A SEGUIR TAMBÉM REFORÇAM o ensino bíblico QUE JESUS VIRÁ AO
VIVO. NÃO HÁ NADA DE ESCONDIDO NA SEGUNDA VINDA DE JESUS, tendo em vista que a
principal função da segunda vinda de Jesus é exatamente para MOSTRAR O ESPLENDOR
DA GLORIA DE JESUS. COMO SABEMOS NÃO EXISTIRIA GLORIA ALGUMA, na terra, SE Jesus
viesse escondido e ninguém visse a vinda do Senhor...

5

Hal Lindsey é um conhecido defensor da doutrina teológica a ensinar que Jesus viria antes da
grande tribulação.

7
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FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO QUE JESUS VIRÁ VISÍVEL A TODOS:



LUCAS 21:27 E então verão vir o Filho do homem numa nuvem, com

poder e

grande glória;
Aqui, pelas palavras verdadeiras de JESUS é dito que VERÃO VIR O FILHO DO HOMEM
NUMA NUVEM; portanto, Ele não virá escondido, invisível, como pregam os adépitos do
pré-tribulacionismo.
A OPÇÃO É:
CRER EM JESUS QUE É DEUS, E NÃO MENTE, E NOS DIZ QUE VIRÁ AO VIVO,
OU CRER NA MENTIRA PRE-TRIBULACINISTA INVENTADA POR HOMENS
MENTIROSOS QUE INVENTARAM QUE O SENHOR VIRIA INVISÍVEL ...
 HEBREUS 9:28 Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de
muitos, aparecerá
salvação;



segunda vez,

sem pecado, aos que o esperam para

FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO QUE JESUS VIRÁ “ante” / “diante”
o/do toque da sétima trombeta apocalíptica:

6

 APOCALIPSE 10:6... Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua
trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus
servos;
Nos dias do toque da sétima trombeta é o tempo de Jesus voltar. O senhor disse que o
dia da vinda Dele é segredo conhecido apenas por Deus Pai.


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. (Esclarecendo: O livro de apocalipse
fala que serão tocadas sete trombetas. Portanto, a última trombeta é a sétima trombeta).

última
trombeta, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta,
APOCALIPSE 10:6.
Aqui, a palavra informa que Jesus virá “ante” o toque da

O que ocorre nos dias atuais são princípios de dores, não são
efeitos da grande tribulação, nem decorrência de toques de trombetas.
6

Observem que “ante” não é o mesmo que “antes”. “Ante” significa na presença de, em frente
de, perante algo, posicionado na frente de ... Enquanto “antes” significa anterioridade, que
veio primeiro...

8
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Por isso, não há como Jesus vir “antes” da grande tribulação,
porque Ele vem “durante/ante” o toque da sétima trombeta, e ela
somente tocará no final da grande tribulação.
A profecia a qual diz que Jesus virá ao ser tocada a sétima
trombeta é mais um fundamento pelo qual sabemos que Jesus virá
somente depois da grande tribulação, porque a sétima trombeta somente
será tocada no tempo do fim da grande tribulação.
Quando a sétima trombeta estiver tocando o senhor Jesus virá,
juntamente com seus santos “anjos”, e exterminará o anticristo,
ressuscitará/transformará e arrebatará os salvos, iniciará o
milênio, etc...
Na bíblia não existe uma segunda vinda de Jesus durante o toque
da quarta trombeta do apocalipse, nem uma segunda vinda de Jesus no
meio, ou antes, do início da grande tribulação.
Se Jesus retornasse antes, ou no meio, da grande tribulação
seria um retorno antes do toque da sétima trombeta. Nesse caso Ele
estaria vindo em momento DIFERENTE do toque de TROMBETA previsto no
livro de Apocalipse.
Caso Jesus retornasse antes da grande tribulação, ou no meio
dela, Ele estaria vindo em momento DIFERENTE DO QUE ESTÁ PREVISTO
NA BÍBLIA.
O momento da segunda vinda de Jesus, prevista no livro de
Apocalipse, e na carta de Paulo aos Coríntios, é “ante o toque da
sétima trombeta”, quando o sétimo anjo do apocalipse tocar a sua
trombeta.

Pois bem, como vimos acima, a confusão se instalou porque
muitos teóricos, dispensacionalistas-pré-tribulacionistas, criaram
ensinos racionais, contrários à biblia, dizendo que o Senhor
retornará “ANTES” da grande tribulação.
Para tais teólogos, o Senhor Jesus viria segunda vez em
segredo, sem que ninguém percebesse.
Nos ensinos pré-tribulacionistas as pessoas simplesmente
sumiriam, seriam sequestradas, seriam rapitadas, sem deixar
vestígios.
Pois bem, como um abismo chama outro abismo, o ensino da vinda
de Jesus antes da grande tribulação tem outras versões para a
segunda vinda de Jesus.

9
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Por causa da confusão instalada reprovando o ensino herético
do retorno de Jesus “antes” da grande tribulação, foram criadas
outras FÁBULAS SOBRE o retorno do Senhor antes do fim da grande
tribulação. Eis mais uma delas: Para alguns teólogos, Jesus viria durante o
toque da quarta trombeta a qual tocaria antes de iniciar a grande tribulação.
Os criadores dessa versão pré-tribulacional mantiveram a idéia
que O Senhor viria em segredo, sem que ninguém visse, e sequestraria
as pessoas, sem deixar vestígios. Segundo eles, o Senhor Jesus
viria semelhante ao ensinado pelo pré-tribulacionismo originário,
a teoria de Scofild e de J.N. Derby (1800-1882). Mudaram a vinda
de Jesus de antes da primeira trombeta da grande tribulação, para
durante a quarta trombeta, no meio da grande tribulação.
Vejamos outra teoria pré-tribulacionista difundida por muitos
teóricos por ai:

A VINDA EM SEGREDO de Jesus, para arrebatar os
salvos, NÃO seria A SEGUNDA VINDA do Senhor, PORQUE
JESUS ESTARIA NAS NUVENS. O Senhor Jesus não estaria
pisando na terra no “instante do arrebatamento”. POR CAUSA
DISSO, o arrebatamento seria secreto e antes da grande tribulação,
e antes da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda seria visível e
ocorreria depois da grande tribulação.
Esqueceram que algo invisível não estar em lugar algum. Quem
está invisível, em secreto, em lugar não sabido, NÃO ESTÁ EM LUGAR
ALGUM CONHECIDO..., PORTANTO JESUS NÃO ESTARIA NAS “NUVENS” porque
as nuvens é um lugar conhecido e visível. Jesus não ESTARIA EM
SECRETO, INVISÍVEL, se Ele estivesse nas nuvens...
Para os teóricos desta nova versão de arrebatamento secreto,
pelo fato de Jesus não pisar na terra, na hora do arrebatamento,
esse retorno do Senhor, não seria a “segunda vinda de Jesus”.
Para os defensores desta versão de pré-tribulacionismo, a
segunda vinda de Jesus seria a vinda VISÍVEL, depois da grande
tribulação, conforme ensina a bíblia...
Percebam que o fato de Jesus estar nas nuvens, sem pisar na
terra, na vinda secreta ensinada por eles, isso impede que a vinda
secreta seja a segunda vinda de Jesus. No entanto, incoerentemente,
10
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dizem que na vinda VISÍVEL, depois da grande tribulação, Jesus
estará igualmente nas nuvens, mas desta vez será contada como a
segunda vinda de Jesus...
Entenda que o fato de Jesus estar nas nuvens, na vinda secreta
criada por eles, foi impedimento para eles aceitarem que essa seria
a segunda vinda... No entanto, na vinda visível depois da grande
tribulação, o fato de Jesus estar, também, nas nuvens não foi
impedimento para dizerem que essa é a segunda vinda do Senhor.
Como visto acima, há um caos no entendimento da bíblia, no
tocante à volta de Jesus. Esse caos foi criado pelos defensores do
pré-tribulacionismo,
do
mid-tribulacionismo,
e
do
dispensacionalismo.
Criaram teorias humanas para justificar outras teses racionais
pelas quais tentam comprovar que a igreja não estará na grande
tribulação.
Não alcançam a verdade sobre o arrebatamento dos salvos, porque
abandonaram a bíblia para seguir doutrinas teológicas, a serviço
do adversário.
De acordo com a bíblia, Jesus virá mais uma vez e visível, nas
nuvens, para se unir ao seu povo/corpo único, e para dar início à
execução do milênio, dentre muitos outros atos.7
Pois bem, estou escrevendo este resumo por orientação do
Senhor.
Relutei falar sobre o livro de apocalipse devido aos juízos
ali previstos, para quem acrescentar, ou retirar, palavras da
profecia do livro de apocalipse.
Pois é, quem muda as profecias do livro de apocalipse corre
um grande perigo de perder a salvação, e de sofrer as pragas
apocalípticas. Principalmente, se não se arrepender, se não
perceber que está pregando filosofias-teológicas sobre o
apocalipse.

7

Se quiser mais detalhes sobre os eventos espirituais futuros e assuntos correlatos SOBRE O

ARREBATAMENTO leia nosso trabalho: “ASSUNTOS

ESCLARECEDORES CORRELACIONADOS COM O

MARANATA DE JESUS”.
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A palavra, no livro de APOCALIPSE 22:18-19, diz que a pessoa que
retirar informação da profecia do livro de apocalipse “Deus tirará a sua

parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro, (livro
do Apocalipse”.
A bíblia, também, informa que a pessoa que acrescentar
informação à profecia do livro de apocalipse receberá as pragas
previstas nesse livro, como JUÍZO CONDENATÓRIO.
Se algum pregador do apocalipse perceber o seu erro, o engano
de suas pregações, evidentemente, poderá pedir perdão ao Senhor, e
largar as doutrinas erradas que professava. Com isso, poderá obter
perdão...
FUNDAMENTANDO A PERDA DA SALVAÇÃO PARA QUEM adulterar OS ENSINOS
PROFÉTICOS DO LIVRO DE APOCALIPSE:



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 às 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.
Como leu nos parágrafos acima, pregar PRÉ e MID TRIBULAÇÃO,
não se trata de pregar opções pessoais de profecias sobre o
arrebatamento, mas se trata de assumir o risco de perder a própria
salvação.
A profecia bíblica da segunda vinda de Jesus diz que o Senhor
virá depois da grande tribulação.
Portanto, pós-tribulação é a verdade sobre a segunda vinda de
Jesus, não é uma opção de pregação é uma obrigação de ensino dado
pelo Espírito Santo à igreja, em especial no livro de Apocalipse.
EVIDENTEMENTE, o juízo de morte virá somente se o pregador
estiver pregando algo diferente de PÓS-TRIBULAÇÃO. Porque seriam
acréscimos e supressões à profecia bíblica de uma segunda vinda de
Jesus depois da grande tribulação.
12
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
Uma vinda de Jesus depois da grande tribulação É O QUE IREMOS
COMPROVAR NESTE ESTUDO, com muitos fundamentos bíblicos.
Abordaremos ângulos diferentes do evento da segunda vinda de
Jesus para deixar claro que pré-tribulação e múltiplas dispensações
são invenções humanas com consequências mortíferas para os servos
de Jesus.
O Senhor insistiu para fazermos este estudo – creiais. Por
isso, não posso me negar a escrever sobre o que o Senhor está
mandando falar, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós
pregadores da palavra.
A seguir um pouco sobre tribulações no corpo físico.

3) O QUE É TRIBULAÇÃO?
Resposta: O significado de tribular é angustiar, aflingir, impor
sofrimento, atormentar, perseguir...
No livro de Jó, capítulo 5:7, está escrito que: “... O homem nasce para
a tribulação, como as faíscas se levantam para voar”. Esse versículo demonstra que as
aflições dessa vida é algo comum, natural, inevitável, na vida do homem.
Mesmo assim, a palavra de Deus fala que as tribulações não nos
separarão do amor de Cristo. Como está escrito: “Quem nos separará do amor de
Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou
a espada?” (ROMANOS 8:35).
O povo do Senhor em todos os tempos passou por tribulações. Alguns
servos foram levados por Deus a passarem por grandes tribulações, como
foi o caso de: Noé no dilúvio, dos descendentes de Jacó escravizados no
Egito por 400 anos, o caso de José no Egito, o caso de Jó, de Daniel na
cova dos leões, dos

amigos de Daniel dentro do fogo na Babilônia, de

Jesus em seu ministério terreno...
As tribulações são as aflições do presente século, às quais o
apóstolo Paulo chamou de leve

e momentânea tribulação.

A palavra de Deus relata alguns benefícios das tribulações na
vida dos servos. Alguns benefícios exemplificativos:

 A tribulação dos servos leva-os a obter gloria
eterna;
13
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 II CORINTIOS 4:17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz

para nós um peso

eterno de glória mui excelente.

 A tribulação dos servos é motivo para gloriar-nos,
e é motivo para gozo no Senhor, pelo livramento;


ROMANOS 5:3 E não somente isto, mas também nos gloriamos nas

tribulações;


I TESSALONICENSES 1:6 E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor,

recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito
Santo.
 A tribulação dos servos gera paciência;
 ROMANOS 5:3(b)... Sabendo que a

tribulação produz a paciência;

 ROMANOS

na

12:12

Alegrai-vos

esperança,

sede pacientes na

tribulação, ....
 A tribulação dos servos gera experiência e serve
para podermos consolar os outros servos que
estiverem em tribulações;
para que
também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação,

 II CORINTIOS 1:14 Que nos consola em toda a nossa tribulação,

com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus;
 I TESSALONICENSES 3:7 Por esta razão, irmãos, ficamos

consolados acerca
de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé;

 II CORINTIOS 2:4 Porque em muita tribulação e angústia do coração vos

escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecêsseis, mas para que
conhecêsseis o amor que abundantemente vos tenho.
O Senhor Jesus falou que surgirão tribulações por causa da
palavra de Deus que recebemos.
VERSÍCULOS

:

 MARCOS 4:17 Mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos;...,

sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se
escandalizam.
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 MATEUS 13:21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração; e,

chegada à angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo
se ofende.
Por tudo que foi dito até aqui, os servos do Senhor não devem temer
as tribulações, ou a grande tribulação.
Sabemos que o Senhor é maior que todas as tribulaçõe, e é poderoso
para nos guardar em qualquer tribulação. Seja ela pequena ou grande, o
Senhor Jesus nos dará o livramento, pois Ele é maior que toda e qualquer
tribulação.
Ele não nos deixará ser provado além do que podemos suportar, e se
o Senhor não der o livramento físico, que, às vezes, esperamos, Ele nos
receberá na sua gloria.
A seguir falaremos sobre um período, descrito na bíblia, onde
ocorrerão grandes tribulações sobre todo o mundo, e também sobre a igreja.

4) O QUE É A GRANDE TRIBULAÇÃO CITADA NA BÍBLIA?
RESPOSTA: A bíblia fala de uma tão Grande Tribulação como nunca visto
antes. Essa tribulação terrível ocorrerá durante um período de três anos
é meio, num futuro cuja data de ínício não se sabe... Será um tempo de
sofrimento nunca visto antes na face da terra, e que não ocorrerá
novamente.
Alguns confundem a grande tribulação com a destruição de Jerusalem
pelos romanos, nos anos 70 da era cristã. Outros acham que foi o
holocausto dos judeus pelos nazistas, durante a segunda guerra mundial.
No entanto, a grande tribulação ainda não ocorreu.
A grande tribulação será muito mais intensa e diferente de tudo que
já houve ou haverá sofrimento tão maligno na face da terra. Por isso,
ela é citada até por Jesus como algo assombroso, terrivel e inigualável
em sofrimento proporcionados. Jesus disse que nunca houve e nem haverá
um sofrimento igual. Disse Ele, que desde a criação até o fim do mundo
não existiu aflição igual.
Esse período de terríveis tribulações é chamado na bíblia de:
 Tempo de angustia de Jacó;
 Grande aflição;
15
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 Aflição tal;
 As assolações...
FUNDAMENTO BÍBLICO PARA A DURAÇÃO DA GRANDE TRIBULAÇÃO de 3,5 ANOS:


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 13:5 E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e
blasfêmias; e deu-se-lhe poder para agir por quarenta e dois meses;
42 meses dividido por 12 meses = 3,5 anos.



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;
42 meses dividido por 12 meses = 3,5 anos.



DANIEL 7:25 E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do
Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei; e eles serão entregues na sua mão,
por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo;



DANIEL 9:27 E ele firmará aliança com muitos por uma semana; e na metade da
semana fará cessar o sacrifício e a oblação; e sobre a asa das abominações
virá o assolador, e isso até à consumação; e o que está determinado será derramado sobre
o assolador.

Uma semana de anos equivale a sete anos. Isso é, um ano para
cada um dia da semana. Metade da semana de anos é equivalente
a 3,5 anos...

5) A BÍBLIA APRESENTA INFORMAÇÕES SOBRE A GRANDE TRIBULAÇÃO?
RESPOSTA: SIM. Muitas informações são oferecidas sobre esse período de
sofrimento atroz que virá sobre toda a terra.

Eis algumas delas:
VERSÍCULOS com Informações sobre a G. Tribulação:

 JEREMIAS 30:7 Ah! Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro
semelhante; e é tempo de angústia para Jacó; ...;
16
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 MARCOS 13:19 Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual
nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais
haverá;
 MATEUS 24:21 Porque haverá então grande aflição, como nunca

houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de
haver;
 DANIEL 9:24,26 Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, e
sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para
expiar a iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir
o Santíssimo. 26 E depois das sessenta e duas semanas será cortado o Messias, mas
não para si mesmo; e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o
santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até ao fim haverá guerra;

estão determinadas as assolações.
Mais informações sobre a Grande Tribulação: Durante a Grande
Tribulação haverá salvação de gentios e de judeus.

 Haverá salvação de judeus 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. 5 Da tribo de Judá, havia doze mil assinalados; da tribo de Ruben, doze
mil assinalados; da tribo de Gade, doze mil assinalados; 6 Da tribo de Aser, doze mil
assinalados; da tribo de Naftali, doze mil assinalados; da tribo de Manassés, doze mil
assinalados; 7 Da t tribo de Simeão, doze mil assinalados; da tribo de Levi, doze mil
assinalados; da tribo de Issacar, doze mil assinalados; 8 Da tribo de Zebulom, doze
mil assinalados; da tribo de José, doze mil assinalados; da tribo de Benjamim, doze
mil assinalados.

 Haverá salvação de gentios durante a Grande Tribulação –

portanto a igreja estará na grande tribulação:


APOCALIPSE 7:9,13,14 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; 13 E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão
vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? 14 E eu disse-lhe: Senhor,
tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que “vieram da Grande Tribulação”, e
lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
17
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Em APOCALIPSE 7:9,14 expressamente diz que a salvação durante a Grande
Tribulação é de: “todas as nações, e tribos, e povos, e línguas” e através do sangue
de Jesus, pois afirma que os salvos “lavaram as suas vestes e as branquearam
no sangue do Cordeiro”...
Esse versículo comprova o erro daqueles os quais dizem que
durante a Grande Tribulação Deus estaria salvando somente judeus,
e através das obras da lei.
Nos versículos acima vemos que a salvação durante a grande
tribulação será de todas as tribos, línguas e raças, (inclusive
de judeus), e através do único meio de salvação: Através do sangue
do Cordeiro de Deus. Visto que, ninguém “vem” ao Pai senão através
de Jesus.
Quem prega que durante a grande tribulação haverá salvação somente de judeus e
por obras da lei, está retirando palavras da profecia que diz que haverá salvação de
pessoas de todas as tribos, línguas, e através do sangue do Cordeiro.
Quem prega adulterações nas profecias do apocalipse estar sujeito ao juízo de
Deus retirar a parte de tal pessoa da árvore da vida, e sujeito a receber as pragas
previstas no livro de apocalipse.
 Mais informações dadas na bíblia sobre a G. Tribulação:
A igreja passará pelo período da Grande Tribulação.
VERSÍCULO COMPROVANDO A PRESENÇA A IGREJA NA GRANDE TRIBULAÇÃO:


APOCALIPSE 7:14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que
vieram da Grande Tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no
sangue do Cordeiro.
A salvação de vidas é uma prova contundente da presença do
corpo-de-Cristo num determinado lugar. Pois, o que forma o
Corpo-de-Cristo, o povo que irá se unir com Jesus, é exatamente
a salvação de pessoas.
Além disso, a palavra está textualmente dizendo que esses
salvos, durante a grande tribulação, vieram da grande
tribulação, e não antes dela, mas de dentro dela.
Acrescentamos ainda, como na Grande Tribulação estará
havendo salvação de pessoas é porque o Espírito Santo estará
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ali operando salvação de membros do corpo de Cristo, porque sem
nascer do Espírito Santo não há salvação.
A salvação é um processo interno de geração de novas vidas
dentro do corpo de Cristo.
Não há salvação se não há corpo vivo, e não há corpo vivo
se não há o Espirito Santo – aquele que é o sangue eterno de
Jesus a garantir a vida eterna ao povo israelita espiritual do
qual A IGREJA é coerdeira, coparticipante.


APOCALIPSE 2:10 Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo
lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados; e tereis uma
tribulação de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.

Observe as informações presentes no versículo acima:


“Hás de padecer” e



“Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão” e



“Para que sejais tentados”
Perceba que os trechos acima comprovam que o corpo de
Cristo, do qual a igreja faz parte, estará sofrendo na grande
tribulação.
Se a igreja já tivesse sido arrebatada antes da grande
tribulação ela não poderia “padecer”, não poderia “ser tentada” nem
teria como ser “lançada na prisão”, durante a grande tribulação,
porque não estaria mais presente ali, no corpo físico.
Por sua vez a expressão acima: Tribulação de dez dias significa uma
tribulação COMPLETA, significa passar e vencer toda a grande
tribulação. Pois, o número dez, na bíblia, aponta para uma prova
plena, um meio de prova completo, uma provação total, provação
absoluta...
Por sua vez, a “PALAVRA” fala: “Sê fiel até à morte, e dar-te-ei
a coroa da vida”. Isso significa: Fiel a Jesus. Uma fidelidade na fé
em Jesus, não O negando durante a Grande Tribulação.
Ser fiel não se trata de um esforço e obras humanas para salvar a
si próprio, mas uma fé inabalável em Jesus, o único meio de Salvação.
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Lembrando que, no livro de apocalipse, o Espírito Santo estar se
dirigindo às IGREJAS. Ele fala as sete igrejas as quais representam o
corpo de Cristo que será arrebatado. O Espirito santo não está falando
apenas a uma igreja que existiu durante determinado tempo, mas à igreja
“única” do período da graça de Jesus, período posterior à morte de
Jesus. Esse período vai até a segunda vinda de Jesus.8

Além disso, o Espírito Santo fala claramente que a igreja “hás de padecer” e “o
diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados” e ”tereis uma
tribulação de dez dias”. Aqui, O ESPÍRITO SANTO ESTÁ FALANDO
CLARAMENTE PARA A IGREJA QUE PADECERÁ, SERÁS TENTADA, TEREIS
TRIBULAÇÃO. NÃO HAVERIA PORQUE ENSINAR ISSO para a igreja SE a IGREJA
JÁ TIVESSE SIDO ARREBATADA antes da grande tribulação...

Em outras palavras o Espírito Santo fala à igreja que ela
passará pela grande tribulação.
Quem prega que a igreja não passará pela grande tribulação está retirando
palavras da profecia, posto que conforme dito acima ela: “Hás de padecer”, “o diabo
lançará alguns de vós na prisão”, “tereis uma tribulação de dez dias”.
Quem prega arrebatamento antes da grande tribulação estar sujeito ao juízo
de Deus retirar a parte de tal pessoa da árvore da vida, e sujeito a receber as pragas
previstas no livro de apocalipse porque claramente o Espírito estar dizendo que os
servos, que estiverem vivos nos fins dos tempos, passarão pela grande tribulação.


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.
Aqui é citado que o adversário estará fazendo guerra ao
restante dos servos/salvos do Senhor, presentes na Grande
Tribulação.

8

O Espírito está falando com todos e para todos os que têm ouvidos e que pertence à igreja em todos os tempos. Está falando com
o corpo de Cristo:
 APOCALIPSE 2:29 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
 APOCALIPSE 1:11 Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro; e o que vês, escreve-o num livro, e enviao às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodicéia.
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Não haveria como fazer guerra aos servo de Jesus se os servos
que têm o testemunho de Jesus Cristo já tivessem sido
arrebatados.
Vemos isso na expressão: “e foi fazer guerra ao remanescente da sua
semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus
Cristo”. APOCALIPSE 12:17.
Quem prega que a igreja não passará pela grande tribulação está retirando
palavras da profecia, posto que, conforme dito acima, o dragão:
“Foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os
mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo.”
O versículo acima não deixa dúvida quanto à presença da
igreja durante a Grande Tribulação e do sofrimento que ela
passará. A igreja é: “Os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o
testemunho de Jesus Cristo”.
Lembrando que durante a Grande Tribulação haverá grande
matança de servos, muito maior do que ocorreu na igreja nos
primeiros anos de sua existência. Por isso a bíblia fala, em
Apoc. 6:11, dos servos, os quais: “Haviam de ser mortos...” 9
Dessa forma vemos que o sofrimento dos servos, na Grande
Tribulação, é o comprimento de profecias. De maneira nenhuma é a
execução da ira de Deus sobre os servos, mas são os restos das
aflições de Jesus, através do corpo de Cristo.10

9

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.
10

O SACRÍFICO DE JESUS CONTINUA ATRAVÉS DO SEU CORPO - A IGREJA.


II CORÍNTIOS 1:7 E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições,
assim o sereis também da consolação;



COLOSSENSES 1:24 Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de
Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja;



II CORÍNTIOS 1:5 Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a
nossa consolação por meio de Cristo;



I PEDRO 4:13 Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na



FILIPENSES 3:10 Para conhecê-lo, e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação de suas aflições, sendo feito

revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis;
conforme a sua morte.
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O sofrimento da igreja é motivo de bem-aventurança.11 Não se
trata de ira de Deus sobre a igreja, mas da ira do adversário em
guerra contra os servos.12 Uma guerra a qual, até certa medida,
Deus permite que os servos sofram para que haja testemunho de
Jesus, durante a Grande Tribulação.
VERSÍCULO COMPROVANDO O SOFRIMENTO DA IGREJA DURANTE A
GRANDE TRIBULAÇÃO:
 LUCAS 21:12,13 Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão,
entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por
amor do meu nome.13 E vos acontecerá isto para testemunho.
 Mais informações dadas sobre a G. Tribulação: A segunda vinda de Jesus
ocorrerá no momento em que o número de salvos estará completo. O
quantitativo de salvos será completado com os salvos durante da grande
tribulação.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE JESUS VIRÁ SOMENTE QUANDO O NÚMERO DE
SALVOS ESTIVER COMPLETO. ESSE NUMERO DE SALVOS SE COMPLETARÁ COM OS
Salvos em plena grande tribulação:
 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 quando completar o número de salvos. Por isso, não
haverá uma ressurreição de servos fatiada em pedaços, como pregam
os pré-tribulacionista. Eles dizem, por erro, que uma parte dos
salvos seria levada, secretamente, antes da grande tribulação, e
outra parte seria arrebatada depois da grande tribulação.
Caso Jesus viesse buscar o seu corpo, antes, ou no meio, da
Grande Tribulação, o número de salvos não estaria completo, seria
uma ressurreição de, apenas, parte do corpo-povo de Cristo.

11

TIAGO 5:11 Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram...

12

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.
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Fundamentados na bíblia dizemos que haverá salvação de pessoas de
todas as tribos, línguas, raças, povos, inclusive de judeus, durante toda
a grande tribulação.
Isso comprova algumas coisas:


O corpo-de-Cristo passará pela grande tribulação, posto que,
qualquer que seja a/o “tribo/povo” de onde venha o salvo de
dentro da grande tribulação esse salvo pertence à igreja, faz
parte do corpo de corpo-de-Cristo, é membro dos israelitas
espirituais do Senhor;



O Espírito Santo estará presente em toda a grande tribulação.
Se

o

Espírito

Santo

não

estivesse

presente

na

grande

tribulação, não haveria salvação durante a grande tribulação,
porque não há salvação sem o sangue de Jesus, sem o Espírito
Santo;


A salvação durante a grande tribulação será de qualquer
tribo/povo do mundo, inclusive salvação de judeus, e será pelo
sangue de Jesus que é o único meio de salvação, e não por
obras, porque obra da lei não salva carne alguma, conforme nos
ensina claramente a bíblia;



O arrebatamento dos salvos, a reunião de Cristo com seus
servos, será somente depois da grande tribulação, momento em
que estará completo o número de salvos. Se Jesus viesse antes
ou no meio da grande tribulação. O NÚMERO DE SALVOS AINDA NÃO
ESTARIA COMPLETO.

6) PORQUE DIZEMOS QUE ESTÃO ERRADOS, em tudo que ensinam, OS
PRÉ-TRIBULACIONISTAS?
RESPOSTA: Porque todos os ensinos deles são contrários aos santos
ensinos ministrados na bíblia.
Vejamos
alguns
dos
enganos
tribulacionistas-dispensacionalistas:


ensinados

pelos

pré-

Eles pregam que haverá salvação por obras da lei de Moisés
durante a grande tribulação;
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Pregam que o Senhor estará salvando somente Judeus, no
período da grande tribulação – pregam salvação de judeus
sem terem nascido do Espírito Santo;



Pregam que Jesus viria em segredo antes da grande
tribulação, e levaria o Espírito Santo e a igreja, antes da
manifestação do anticristo;



Pregam que Jesus viria invisível ao ser tocado a quarta
trombeta, e não quando for tocada a sétima e última trombeta
do apocalipse…;



(Existem outros erros dos dispensacionalistas).

A
primeira
incoerência
dos
dispensacionalistas-prétribulacionistas, citado acima, é que a lei não salva ninguém.13
A segunda contradição, acima referida, é porque haverá salvação
de Judeus e de gentios durante toda a grande tribulação, conforme
profetizado no próprio livro de apocalipse.
A terceira e quarta falha deles é que Jesus virá visível na
segunda vez, e somente depois da grande tribulação, “ante” o toque
da sétima trombeta do apocalipse, estando em pleno andamento o
reinado do anticristo.
O fato de haver salvação durante a grande tribulação é prova
cabal que a igreja e o Espírito Santo estarão trabalhando juntos,
durante toda a grande tribulação, para salvar vidas oriundas de
todas as tribos, línguas e raças, inclusive do povo judeu.
Pois bem, o correto, a informação bíblica, é que durante a
grande tribulação haverá salvação de pessoas procedentes de todas
as “tribos do mundo”, inclusive haverá salvação de Judeus, como
sempre houve.
Todos os salvos serão salvos pelo sangue do cordeiro de Deus
– Jesus, e nunca por obras da lei.
Dizemos ainda mais, como o sangue do cordeiro Jesus, citado no
livro de apocalipse, tipifica o Espírito Santo, percebemos que o
13

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.
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Espírito Santo até então não terá sido retirado, antes do fim da
Grande Tribulação.
O Espírito santo continuará a convencer pessoas do juízo e da
justiça, continuará a lavar vestes espirituais dos servos até o
fim da grande tribulação.
Pelo livro de apocalipse, percebe-se que o corpo de Cristo
estará em formação durante toda a Grande Tribulação.
Jesus não teria um corpo que seria arrebatado antes da Grande
Tribulação, e outro corpo que seria salvo/formado durante a Grande
Tribulação,
e
arrebatado
depois
dela.
NÃO
EXISTE
DUAS
RESSURREIÇÕES/TRANSFORMAÇÕES DE SALVOS, nem dois corpos de Cristo,
NA BÍBLIA. A bíblia fala de um só corpo de Cristo e de uma só
ressurreição de justos.
Teremos vidas sendo salvas durante a Grande Tribulação. Esse
fato
prova
que
o
Corpo-de-Cristo
ainda
não
foi
ressucitado/transformado e arrebatado, antes do fim da grande
tribulação.
Mesmo QUE A SALVAÇÃO FOSSE SÓ DE JUDEUS, DURANTE OS ÚLTIMOS
TRÊS ANOS E MEIO da grande tribulação, ainda assim, seria a formação
do corpo de Cristo, do qual a igreja é parte. PORTANTO, até então,
NÃO HOUVE A RESSURREIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE HAVERÁ, SEGUNDO A
BIBLIA, somente, UMA RESSURREIÇÃO DE JUSTIFICADOS, E UMA
RESSURREIÇÃO DE INJUSTOS.
Não há previsão, bíblica, de duas ressurreições de JUSTOS, nem
há uma ressurreição de justos que se arraste por todo o período da
Grande Tribulação.
Se o corpo de Cristo já tivesse sido ressuscitado antes da
Grande Tribulação, não haveria salvação durante a grande
tribulação, porque não haveria nem o corpo de Cristo nem uma segunda
ressurreição de justos para recebê-los, quer sejam Judeus, ou
gentios, salvos na grande tribulação.
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Todos os que forem salvos formarão um só corpo de
Cristo – será parte do povo de Deus, serão membros do
corpo único de Cristo, o único Israel espiritual.14
Depois que o “noivo” / ”esposo” vier buscar o seu corpo não
haverá mais salvação, tal qual conhecemos hoje, pois a porta da
salvação será fechada quando for feito o arrebatamento do corpo de
Cristo.
SALVAÇÃO É a INCLUSÃO de um salvo NO CORPO DE CRISTO que será
arrebatado quando Jesus vier na segunda vinda.
Não existe salvação de pessoas sem o objetivo de integra-las
ao POVO DO SENHOR.
A bíblia fala que o noivo virá buscar o SEU POVO/sua noiva, e
depois disso não haverá mais SEGUNDA chance de salvação, tal qual
conhecemos hoje.
Se admitíssemos QUE JESUS viesse uma SEGUNDA VEZ e não levesse
todo o corpo, se Ele deixasse alguns salvos para arrebatar depois,
seria admitir que Jesus não tivesse dito a VERDADE. Pois, Ele disse
que ao retornar, a segunda vez, A PORTA da salvação se FECHARÁ.
Disse isso na parábola das dez virgens, e no livro de cantares.15
Aceitar que Jesus levasse alguns salvos e depois haja outra
ressurreição de salvos, não prevista na bíblia, é admitir algumas
heresias do tipo:

14

Mais detalhes sobre a formação do corpo de Cristo leia nosso trabalho:

“A PRETRIBULACAO E

PORQUE HA UM SO CORPO DE CRISTO E UM SO ARREBATAMENTO”.
15

QUANDO JESUS VIER BUSCAR A IGREJA ENCERRARÁ O PERÍODO DE SALVAÇÃO, A PORTA DE SALVAÇÃO

FECHARÁ.


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;



CÂNTICOS 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.
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 Jesus teria dois corpos. Um corpo seria arrebatado antes, ou no meio,
da grande tribulação e o outro corpo seria arrebatado depois da
grande tribulação; ou,
 O corpo de Cristo seria arrebatado em pedaços. Um pedaço do corpo
seria arrebatado antes do fim da grande tribulação, e o outro pedaço
seria arrebatado depois da grande tribulação; ou,
 Haveria pesssoas salvas as quais não pertenceriam ao corpo de
Cristo. O corpo seria arrebatado antes do fim da grande tribulação, e
os demais salvos não seriam arrebatados, portanto seriam um tipo
de SALVO-NÃO-SALVO. Posto que, não teriam sido ressuscitados
junto com os justificados. Quem fosse salvo durante a grande
tribulação, e arrebatado depois da Grande Tribulação, NÃO
PERTENCERIAM AO CORPO DE CRISTO; ou,
 A bíblia estaria incompleta. Ela não descreveu o arrebatamento
secreto, nem a segunda ressurreição de justos, nem uma segunda
transformação de salvos, nem a salvação só de judeus durante a
grande tribulação, nem salvação através de obras durante a grande
tribulação;
 A bíblia teria contradições, pois ela diz que as obras da lei não salva,
e diz que somente Jesus é o caminho para salvação. No entanto,
haveria salvação por obras da lei, e não por Jesus, durante a grande
tribulação, segundo a ótica dos pré-tribulacionistas;
 A bíblia teria outra contradição pois ela ensina que Deus não faz
acepção de pessoas, mas os ensinos dispensacionalista-prétribulacionistas pregam que Deus estaria salvando somente JUDEUS
durante a grande tribulação…
Como sabemos as sagradas escrituras é pefeita, coerente, completa,
sem as contradições da carnal compreensão dos dispensacionalistas-prétribulacionistas. O que tais teóricos ensinam não tem amparo na bíblia.
A bíblia fala de um só corpo de Cristo, e que todos os justos
participarão de uma só ressurreição / transformação de justos, e uma só
ressurreição de condenados. Portanto, não existe um CORPO DE CRISTO
ressuscitado em porções, em pedaços.
Alguns dizem, por ERRO, que o primeiro pedaço do corpo ressuscitado
seria aquele composto por “gentios salvos junto com judeus-cristãos”, e
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depois o segundo pedaço do corpo de Cristo seria formado só por judeus
salvos durante a lei e os “judeus salvos durante a Grande Tribulação”.
Isso não é verdade, não constam nas sagradas escrituras esse tipo de
divisão do corpo de Cristo, também não existe mais de uma ressurreição
de justificados.
Alguns chegam a admitir, em total desrespeito à palavra de Deus, que
haverá segunda chance para os que não estavam preparados quando Jesus
realizar a primeira ressurreição, quando realizar a ressurreição dos
justificados pelo sangue do cordeiro de Deus.
A bíblia ensina que ninguém será salvo por obras humanas, nem pelas
obras da lei, nem haverá salvação depois da ressurreição dos justos. Não

há salvação por obras porque não existe outro caminho de

salvação além do sangue de Jesus.
A seguir vamos direto à volta do Senhor depois da grande tribulação.
Nos ítens seguintes aprofundaremos o assunto arrebatamento depois da
grande tribulação.

7) A SEGUNDA VINDA
TRIBULAÇÃO?

DE

CRISTO

SERÁ

DEPOIS

DA

GRANDE

Resposta: SIM, conforme já fundamentado até aqui, o Senhor JESUS
VIRÁ mais uma vez depois da grande tribulação, e de forma totalmente
visível.
Na realidade a grande tribulação é O MAIOR SINAL que a vinda
de Jesus estar próxima, estar às portas, não vai tardar...
Como sabemos todos os alertas da vinda de Jesus serão
anteriores à sua vinda. A GRANDE TRIBULAÇÃO É O GRANDE SINAL QUE
JESUS CHEGARÁ EM BREVE.
Não faz sentido algum pregar que a execução da grande
tribulação seria depois da segunda vinda de Jesus. Porque a grande
tribulação é o maior sinal DE ADVERTÊNCIA SOBRE A PROXIMIDADE DA
SEGUNDA VINDA DE JESUS.
O entendimento racional que inverteu a ordem, da vinda de
Jesus, colocando o arrebatamento do corpo de Cristo ANTES DAS
AFLIÇÕES DA GRANDE TRIBULAÇÃO, é uma total aberração teológica.
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Posto que, um sinal, um alerta, um indicativo da proximidade
de qualquer coisa DEVE, NECESSARIAMENTE, vir antes daquilo que se
quer alertar, indicar, sinalizar, advertir, que vai acontecer.
NÃO EXISTE NENHUM MOTIVO PARA SE COLOCAR UMA PLACA, UM SINAL,
UM INDICATIVO, uma ADVERTÊNCIA, QUALQUER, depois daquilo que se
queria indicar, depois de ocorrido o fato que se queria avisar.
A grande tribulação será “o” grande alerta indicativo da
proximidade do arrebatamento, por isso, não faz sentido algum achar
que haveria um sinal da segunda vinda de Jesus depois que

Jesus já teria vindo à segunda vez...
Mais uma vez VERSÍCULOS fundamentando QUE O ARREBATAMENTO SERÁ
DEPOIS DA AFLIÇÃO DA GRANDE TRIBULAÇÃO:
 MATEUS 24:21... Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde
o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. 29 E, logo depois da
aflição daqueles dias,... 30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do
homem;... E verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder
e grande glória. 31 Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os
quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos,... 33... Quando
virdes todas estas coisas sabei que Ele está próximo, às portas;
A declaração do versículo 33: “Quando virdes TODAS estas coisas sabei que
Ele está próximo, às portas”; comprova que a grande tribulação faz
parte de um conjunto de sinais a indicarem a proximidade da
segunda vinda de Jesus.
Todos os sinais, “todas essas coisas”, serão vistas antes da vinda
do Senhor, inclusive a grande tribulação.
 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. 27 E
ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da
extremidade da terra até a extremidade do céu. 29 Assim também vós, quando virdes
sucederem estas coisas sabei que já está perto, às portas;
A declaração do versículo 24 e 26: “Depois daquela aflição,... 26 E então verão
vir o Filho do homem nas nuvens”, informam que Jesus virá depois da
grande tribulação e visível.
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A declaração do versículo 29: “quando virdes sucederem estas coisas sabei que
já está perto, às portas”, confirma que a grande tribulação é um sinal
anterior à segunda vinda de Jesus.
A oração “Quando virdes sucederem estas coisas…” Não deixa dúvida
que a grande tribulação terá ocorrido, terá ‘SUCEDIDO’, terá
sido ‘VISTA’ pela igreja.
Caso Jesus tivesse arrebatado à igreja, tivesse recolhido
os salvos, antes de verem a grande tribulação, antes de suceder
a grande tribulação, não haveria porque ter dado a informação
acima porque o corpo de Cristo já não teria como ver tais
coisas acontecerem porque já teria sido arrebatado…
A expressão: “E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos,
desde os quatro ventos” não deixa dúvida que é na segunda vinda
DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO que o Senhor estará ajuntando,
arrebatando os seus escolhidos.
Por essa informação sabemos que o arrebatamento, o
ajuntamento dos salvos, será na vinda visível depois da grande
tribulação, ante o toque da última trombeta.
 APOCALIPSE 10:6,7 E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou
o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não
haveria mais demora; 7 Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua
trombeta, se cumprirá o segredo de Deus16, como anunciou aos profetas, seus servos.
O sétimo anjo tocará a sétima trombeta próximo do final da
grande tribulação. Momento que Jesus virá arrebatar o seu povo,
eliminará o anticristo, encerrar a batalha do Armagedom, iniciará o
reinado de paz que durará mil anos, dentre outras coisas, tudo isso,
NOS DIAS DO TOQUE DA SÉTIMA TROMBETA. Não haverá mais demora quando
o toque da sétima trombeta apocalíptica estiver tocando.

8) HÁ ERRO PRÉ-TRIBULACIONISTA
ANTICRISTO?

QUANTO

MANIFESTAÇÃO

DO

RESPOSTA: SIM. O desvio da verdade bíblica, no que tange ao
anticristo, se deve ao fato da bíblia ensinar que Jesus somente

16

MATEUS 24:36 Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai.
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virá depois que o anticristo estiver reinando, estiver no lugar
santo.
Esse grande sinal é ignorado por quase todos os prétribulacionistas. Exceto os mid-tribulacionistas, todos os outros
pré-tribulacionistas ensinam que o Senhor Jesus viria antes do
anticristo está reinando. Ensinam isso em TOTAL DESRESPEITO À
PALAVRA DE JESUS.
O Senhor Jesus, o profeta Daniel, o apóstolo Paulo e o apóstolo
João, expressamente, citaram que o anticristo17 virá antes da
segunda vinda de Cristo, antes do arrebatamento do corpo de Cristo.
A pregação de uma vinda secreta de Jesus antes da grande
tribulação é um desvio da verdade pelo qual é pregado que Jesus
veria antes do anticristo, e isso é contrário ao que Jesus ensinou.
O próprio Senhor Jesus ensinou que virá quando o anticristo
estiver presente no “lugar santo”, conforme profetizou Daniel.
A vinda de Jesus segundo o dogma pré-tribulacional é um ensino
contrário a bíblia, é um ensino que faz FALSAS PROFECIAS SOBRE A
SEGUNDA VINDA DE JESUS.
Não é à toa o Senhor, quando ensina sobre a segunda vinda de
Jesus, alertar que se LEVANTARÃO falsos profetas, falsos doutores
os quais criariam ensinos contrários à palavra do Senhor...18
Esses ensinos pré-tribulacionais, todos eles contrários à
bíblia, são ações do adversário tentando ENGANAR OS ESCOLHIDOS.

17

A EXISTÊNCIA PESSOAL DO ANTICRISTO.


DANIEL 9:27 E ele firmará aliança com muitos por uma semana; e na metade da semana fará cessar o sacrifício
e a oblação; e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação; e o que está determinado
será derramado sobre o assolador.



APOCALIPSE 13:6,7 E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu
tabernáculo, e dos que habitam no céu.7 E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los; e deu-se-lhe poder
sobre toda a tribo, e língua, e nação.

18

MARCOS 13:22 Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem,
se for possível, até os escolhidos.
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Por isso o Senhor disse: “NÃO LHES DEIS CRÉDITO”.19 O Senhor
disse para não crermos nos ensinos de falsos profetas e mestres.
Devemos crer unicamente na palavra do Senhor, e não em ensinos
teológicos frutos de mentes humanas.
O ensino de Scofield, Hay, de J. Derby, e outros defensores
das doutrinas dispensacionalista-pré-tribulacionistas, é um ensino
repleto de razão humana a qual não se deve dar crédito.
Não devemos crer em dispensacionalismo, nem em prétribulacionismo, nem em vinda de Jesus fora do toque da sétima
trombeta. Todas as invenções pré-tribulacionistas são falsas
profecias criadas por falsos profetas, e por falsos mestres.
A palavra do Senhor ensina que Jesus virá DEPOIS DAS AFLIÇÕES
DA GRANDE TRIBULAÇÃO, DEPOIS QUE O ANTICRISTO ESTIVER NO LUGAR
SANTO, depois da apostasia total, “ante” o toque da sétima trombeta
do apocalipse...
O ANTICRISTO estará agindo em toda a Grande Tribulação, e será
exterminado quando Jesus aparecer em gloria na sua segunda vinda.
Nessa segunda vinda o Senhor se unirá para sempre com o seu corpovivo, composto por todos os salvos.
VERSÍCULOS fundamentando QUE O ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA MANIFESTAÇÃO
DO ANTICRISTO NA GRANDE TRIBULAÇÃO:



O Senhor Jesus ensinou que virá a segunda vez depois que víssemos
o anticristo, depois de estar presente O ANTICRISTO;
 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 apóstolo Paulo, movido pelo Espirito Santo, ensinou que Jesus
virá depois de manifesto, de estar presente, O ANTICRISTO;
 II TESSALONICENSES 2:3 Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será
assim sem que... Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição;



O apóstolo João ensinou sobre a última hora e fez referência à
presença do anticristo;

19

MATEUS 24:23... 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.
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 I JOÃO 2:18 Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo,...
A seguir mais erros do dispensacionalismo.

9) HÁ ERRO DISPENSACIONALISTA-PRÉ-TRIBULACIONISTA QUANTO A
TOQUE DE TROMBETAS?
RESPOSTA: Sim. A principal versão pré-tribulacional prega
que Jesus viria antes do toque da primeira trombeta, antes do início
da grande tribulação.
Outra
linhagem
pré-tribulacionista,
os
mid/mesotribulacionistas, pregam que Jesus viria ao som da quarta trombeta,
no meio da grande tribulação.
A versão mid-tribulacionista foi criada por teólogos para
rebater
as
muitas
críticas
recebidas
pela
versão
prétribulacionista principal, criada por Scofield/Derby.
Mais recentemente surgiu uma nova variante pré-tribulacional
a qual prega que Jesus viria ao som da quarta trombeta, porém essa
quarta trombeta seria tocada antes de iniciar a grande tribulação.
Esses defensores do pré-tribulacionismo, com grande esforço
racional, tentam comprovar que o arrebatamento não ocorrerá na
segunda vinda.
Para esses dispensacionalistas-pré-tribulacionistas somente as
três últimas trombetas seriam tocadas dentro da grande tribulação.
Esta última variante racional juntou o toque de trombeta que será
tocado no meio da grande tribulação com o entendimento racional de
uma segunda vinda de Jesus, antes da grande tribulação.
Essa nova versão pré-tribulacional é uma versão doutrinária
que mistura pré-tribulação clássica com a teoria da mesotribulação. Para esses pré-tribulacionistas, Jesus veria durante o
toque da quarta trombeta, mas essa quarta trombeta tocaria antes
de iniciar a grande tribulação, e não no meio da grande tribulação.
Portanto, essa versão de arrebatamento, também, não se preocupou
em atender a profecia de Jesus e de Paulo os quais disseram que o
anticristo estará presente quando o Senhor voltar na sua segunda
vinda.
Para tais teólogos dessa teoria humana pré-tribulacional as
três primeiras trombetas já tocaram. Eles misturaram os sinais do
princípio das dores com toques de trombetas. Eles ensinam que os
33
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sinais atuais, os sinais do princípio das dores, seriam toques de
trombetas.
Todas essas versões de pré-tribulação são carnais compreensões
da bíblia,20 são fábulas racionais artificialmente inventadas sobre
a segunda vinda de Jesus, como disse o apóstolo Pedro.21

PARA O BEM DA VERDADE BÍBLICA AFIRMAMOS QUE:


Não existe uma vinda de Jesus fora do toque da sétima
trombeta do apocalipse. Deus não mente e Ele disse que é
na sétima trombeta que Jesus virá novamente. Jesus virá
no final da grande tribulação, quando então o Senhor
eliminará o anticristo, arrebatará os salvos, findará a
guerra do Armagedom, iniciará o milênio, dentre outros
atos poderosos;



Igualmente não existe previsão bíblica de vinda de Jesus
ao som do toque da quarta trombeta… Quer ela seja tocada
antes da grande tribulação ou no meio da grande
tribulação. A PROFECIA diz que Jesus virá “ante” o toque
da sétima, quando estiver tocando a última trombeta. Não
existe previsão bíblica de vinda de Jesus durante o toque
da quarta trombeta do apocalipse.

A biblia é claríssima ao ensinar que JESUS VIRÁ NOS DIAS DO
toque DA SÉTIMA TROMBETA apocalíptica. PORTANTO, Jesus virá segunda
vez DEPOIS DE CUMPRIDA quase toda GRANDE TRIBULAÇÃO. Será o Senhor
que porá fim à grande tribulação...

A sétima trombeta será tocada próximo do final da
grande tribulação, após os últimos 42 meses da última
semana profetizada por Daniel. Isso é mais um fato o qual
confirma que Jesus virá somente depois da grande
tribulação...
A bíblia fala que os “mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós
seremos transformados” no instante do toque da última
20

21

COLOSSENSES 2:18... Inchado na sua carnal compreensão.

A BÍBLIA ADVERTE SOBRE as FÁBULAS DIVERSAS E MANDA REJEITÁ-LAS:





II PEDRO 1:16 Porque não vos fizemos saber ... a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas
artificialmente compostas; ...
I TIMÓTEO 4:7 Mas rejeite as fábulas profanas...;
I TIMÓTEO 1:4 Nem se dêem a fábulas..., Que mais produzem questões do que edificação de Deus...

34
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.

trombeta. A última trombeta, citada por Paulo, é a sétima
trombeta citada no livro de Apocalipse.
Não existirão transformação e ressurreição antes do
toque da sétima trombeta.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE JESUS VIRÁ NOS DIAS DO TOQUE DA SÉTIMA
TRIBULAÇÃO:

 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;


Reforçando a informação de vinda de Jesus durante última trombeta, a
última é a sétima trombeta: “Ante a última trombeta; porque a trombeta soará,

e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.”;

 APOCALIPSE 10:6,7. E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual
criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que
não haveria mais demora; Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar
a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos
profetas, seus servos.
 Reforçando a informação de vinda de Jesus durante a sétima trombeta: “Não
haveria mais demora; Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta,
se cumprirá o segredo de Deus”...

O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ensinou
que qualquer evangelho pregado diferente do que ele
ensinou fosse considerado “anátema”. Isso, para os
primeiros servos da igreja, significava que ensinos
diferentes dos ministrados pelo Apóstolo Paulo eram
ensinos heréticos e malditos, e por serem ensinos malignos
deveriam ser totalmente descartados.
FUNDAMENTO BÍBLICO ALERTANDO PARA NÃO ACEITARMOS OUTRO
EVANGELHO DIFERENTE DO QUE PAULO ENSINOU:
 GÁLATAS 1:8-9 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro
evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9 Assim, como já
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vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro
evangelho além do que já recebestes, seja anátema.
Como sabemos Paulo nada ensinou sobre arrebatamento secreto, nem
sobre arrebatamento antes da manifestação do anti-Crito, nem sobre duas
ressurreição de salvos, nada disse sobre arrebatamento antes da grande
tribulação.

O próprio Paulo disse que todo ensino contrário ao que ele
ensinou seria algo “ANÁTEMA”, seria algo amaldiçoado /
amaldiçoante, como disse o apóstolo Paulo.
No próximo item abordaremos o ensino do Apóstolo Paulo sobre
a segunda vinda de Jesus para fazer o arrebatamento.

10) O QUE PAULO ENSINOU SOBRE A SEGUNDA VINDA DE JESUS?
Resposta: Paulo ensinou que a segunda vinda de JESUS somente ocorrerá
depois de dois SINAIS IMPORTANTES, e também durante o toque da última
trombeta, sétima trombeta do apocalipse.
Os sinais anteriores à vinda de Jesus que Paulo profetizou são:

apostasia total

A

e o anticristo reinando.

Lembre-se que Paulo também profetizou que Jesus virá ao som da última
trombeta. No livro de apocalipse é falado que sete anjos são convocados
para tocar trombetas, um após o outro, assim, a última trombeta será a
sétima trombeta do apocalipse, a trombeta que o sétimo anjo do apocalipse
tocará.
O apóstolo Paulo nada disse sobre vinda de Jesus DURANTE o toque de
quarta trombeta.
O apóstolo Paulo disse que aceitar outro ensino diferente do que ele
ensinou seria nos deixar ENGANAR.
Paulo ensinou que a segunda vinda de Jesus será antecedida de muitos
sinais. Ele nada disse sobre vinda secreta, nem sobre sequestro de salvos,
nem sobre separação entre a igreja salva e Israel salvo. Paulo nada disse
sobre dispensação para a salvação da igreja e outra dispensação para os
judeus poderem ser salvos separadamente... Paulo muito ensinou que a
igreja e os judeus formam um só corpo de Cristo.
Ele disse que o ensino da vinda de Jesus DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO,
AO SOM DA última trombeta, (SÉTIMA TROMBETA do apocalipse), MOMENTO DO
REINADO DO ANTICRISTO, era um dos ensinos tradicionais, ENSINO JÁ PREGADO
36
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
por ele, (Paulo). Portanto era um ensino conhecido dos irmãos naquele
momento.
O fato bíblico, o ensino original da segunda vinda do Senhor, é que
Jesus virá cercado com seus santos anjos, ao vivo e com muito alarido,
(festança), depois da grande tribulação, depois da apostasia geral na
igreja e no mundo, depois da manifestação do anticristo, ante o toque da
sétima trombeta do apocalipse.
Aceitar uma doutrina sobre uma vinda de Jesus fora dos ensinos
bíblicos é nos deixar enganar por doutrinas humanas e/ou demoníacas.

VEJAMOS NAS PALAVRAS DE PAULO o que ele ensinou sobre a segunda
vinda de Jesus depois da vinda do ANTICRISTO, O FILHO DA PERDIÇÃO:
 I TESSALONICENSES 2:3 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. 3 Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda
estava convosco? 15 Então, irmãos, estejam firmes e retende as tradições que vos
foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa.
Crer que Jesus viria antes dos sinais acima é crê em ensino
amaldiçoado. Pois, o apóstolo Paulo disse nesses termos: Qualquer
ensino diferente do que vos preguei, ainda que venha de mim mesmo será um ensino
“anátema”.
Como vemos nos versículos anteriores, escritos por Paulo, Jesus
virá, A SEGUNDA vez, somente depois da apostasia total, e depois do
anticristo estar reinando.

MAIS ENSINOS DE PAULO:
 II TIMÓTEO 4:8 Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo

juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a

todos os que

amarem a sua vinda.
No instante que Jesus voltar, “

vinda”

todos os que amarem a sua

receberão a coroa da vida de uma só vez.

Paulo nada ensinou sobre pessoas as quais seriam salvos depois da
vinda de Jesus e que receberia a coroa da vida em momento posterior à
vinda de Jesus.
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Dois momentos de distribuição de coroas de vida não existem nem nos
ensinos de Paulo, nem de outro profeta, nem nos ensinos de Jesus.

O anticristo reinará durante toda a grande tribulação. Assim,
segundo os ensinos de Paulo, e de Jesus, dar para sabermos que o
Senhor virá somente depois da grande tribulação.
O extermínio do anticristo e o encerramento da grande
tribulação faz parte dos atos que o Senhor fará quando vier à
próxima e única vez.
A seguir um pouco dos atos que o Senhor fará na sua segunda
vinda.

11) QUAL A PRINCIPAL FINALIDADE DA SEGUNDA VINDA DE JESUS?
Resposta: A principal finalidade da segunda vinda do Senhor é a
GLORIFICAÇÃO DE JESUS.
Faz parte da glorificação do Senhor o seu casamento, as bodas
do cordeiro de Deus, com seu corpo único de sacerdotes
espirituais.22
Para executar a união de Jesus com seu povo/corpo será
necessário consumar a preparação do corpo de Cristo em um corpo
espiritual único.
O
corpos
corpos
vivos,

preparo final do povo do Senhor será a ressurreição, em
espirituais, dos que morreram salvos, e a transformação em
espirituais, dos salvos os quais estiverem fisicamente
quando Jesus voltar depois da grande tribulação.

Jesus é espírito, por isso é necessário a transformação do
corpo de Cristo em um corpo de natureza espiritual para podermos
nos unir com Ele.23

A volta de Jesus não é somente para livrar a igreja
morna de Laodicéia da Grande Tribulação.
22

O corpo de Cristo é formado por todos os salvos de todos os tempos e de todas as raças,
línguas, tribos e nações.
23

O CORPO DE CRISTO É COMPOSTOS PELOS ESPÍRITOS DOS QUE MORRERAM SALVOS E POR SERVOS QUE AINDA
ESTÃO NO CORPO DE CARNE. Após a ressurreição dos salvos e a transformação dos vivos salvos, no
instante do arrebatamento, TODOS os salvos serão espíritos com novos corpos espirituais tais
qual Jesus é atualmente.
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A interrupção da Grande Tribulação, com a vinda de Jesus, será
apenas um efeito secundário, colateral, não é o objetivo principal
da segunda vinda de Jesus.
A seguir um pouco sobre atos os quais serão praticados por
Jesus durante a sua segunda vinda.

12) O SENHOR JESUS FARÁ MUITOS ATOS NA SUA SEGUNDA VINDA?
Resposta: Sim. Várias ações estão previstas para serem realizada por Jesus na sua segunda

vinda.
Alguns exemplos de ações que o Senhor fará quando vier à segunda
vez depois da grande tribulação para reunir os salvos.
Quando Jesus vier novamente, durante o toque da sétima
trombeta, Ele: Ressuscitará os salvos que morreram em Cristo.
 I TESSALONICENSES 4:16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro.



Quando Jesus vier novamente, ante o toque da última/sétima
trombeta, Ele: Transformará os servos que estiverem vivos em corpos espirituais
– a transformação será rápida tanto quanto um piscar de olhos;
 I CORÍNTIOS 15:51 Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos,

mas todos seremos transformados; 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.
Todos os salvos receberão corpos novos e incorruptíveis, de forma
instantânea, rápida.
Se estivermos mortos e salvos seremos ressuscitados com novos
corpos espirituais, e se ainda estivermos vivos e salvos seremos
transformados em novos corpos espirituais.
TODAS ESSAS TRANSFORMAÇÕES SERÃO rápidas como um ABRIR E PISCAR DE
OLHOS.
O que será rápido na vinda de Jesus, o que será como o piscar de
olhos, será a transformação dos salvos. Os servos receberão corpos
espirituais num abrir e fechar de olhos.
O evento todo da segunda vinda, da primeira ressurreição, será
visível a todos os olhos. Portanto, durará o tempo suficiente para que
a palavra do Senhor seja cumprida, a qual diz que todo olho o verá.
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O livro de Zacarias, cap.14, fala de manhã e tarde, portanto o
evento todo do arrebatamento envolverá um dia QUASE inteiro... Assim,
não há nada de SECRETO na segunda vinda de Jesus.
Sobre a tipologia do ladrão da noite, aos que dizem que “o ladrão
da noite” vem em secreto, dizemos que: Nem todo ladrão vem em secreto,
e principalmente, dizemos que Jesus virá e todos o verão, porque há
muitos versículos dizendo que Jesus virá VISÍVEL a todo olho. A
visibilidade da segunda vinda de Jesus é citada inclusive na profecia
do livro de apocalipse.
Além disso, toda tipologia bíblica não se usa por inteiro o tipo
profético, mas somente aquilo que é aplicável, aquilo que um tipo tem
de semelhante com a coisa tipificada, e sempre com amparo bíblico.
Nunca uma tipificação pode ser usada contra o que está expressamente
escrito na bíblia, porque se anular outros versículos, não será
tipificação, mas seria uma anulação, uma fermentação, da palavra de Deus.
O uso de um tipo bíblico contra a própria bíblia gera uma
contradição à palavra do Senhor, e isso não é admissível para um cristão
que respeita inteiramente a palavra de Deus.
Um discernimento da bíblia não pode ANULAR O QUE ESTÁ ESCRITO em
outros versículos da própria bíblia.

Dizer que Jesus virá em secreto anula muitos versículos
os quais dizem que Ele virá visível a todos.

 Quando Jesus vier novamente, ante o toque da sétima trombeta,
Ele: Se unirá com os ressucitados em novos corpos espirituais, e
com os tranformados em novos corpos espirituais, num
casamento eterno.


I TESSALONICENSES 4:17 Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados

a encontrar o Senhor nos ares, e
assim estaremos sempre com o Senhor.
juntamente com eles nas nuvens,

 Quando Jesus vier novamente, ante o toque da sétima trombeta,
Ele: Eliminará o anticristo – com o esplendor da sua vinda, e com
o sopro da sua boca;


II TESSALONICENSES 2:8;...

O iníquo, a quem o Senhor desfará

assopro da sua boca, e aniquilará

pelo

pelo esplendor da sua vinda.

O Senhor eliminará o anticristo com o

esplendor da sua vinda.
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Se Jesus viesse escondido não haveria esplendor algum, no
momento da segunda VINDA de Jesus, quando Cristo arrebatasse o seu
corpo de sacerdotes espirituais.
Saber isso é importante porque a palavra relata
anticristo irá reinar durante toda a Grande Tribulação.

que

o

Inclusive será o iníquo quem promoverá grande parte da GRANDE
TRIBULAÇÃO, e causará as perseguições. O anticristo promoverá a
morte dos servos de Jesus durante a grande tribulação.
Não haveria uma Grande
Caso o iníquo previamente
antecipanda de Jesus, antes
Grande Tribulação por faltar
que ela exista.

Tribulação sem o EXECUTOR DA MESMA.
tivesse sido ELIMINADO, na vinda
da Grande Tribulação, não haveria a
o elemento principal necessário para

A Grande Tribulação seria uma filha sem pai, caso o anticristo
já estivesse sido ANIQUILADO antes da Grande Tribulação acontecer.
Por causa desse versículo, os teólogos dispensacionalista,
criaram o arrebatamento “secreto”, “invisível”. Para eles, ninguém
viu, nem o anticristo viu o RESPLENDOR da segunda vinda de Cristo.
Como pregam que não haverá a gloria e o esplendor na vinda secreta,
Jesus não eliminaria o anticristo na vinda secreta.
Os pré-tribulacionistas esqueceram os muitos versículos os
quais falam da gloria e do esplendor da segunda vinda de Jesus, e
que todo olho verá a vinda de Jesus, conforme o livro de apocalipse.
Ignoraram que Jesus vem para ser glorificado e não há gloria
em algo que ninguém viu. Não haveria gloria na terra se Jesus não
estivesse visível. Esqueceram que um dos motivos da glorificação
do Senhor, na segunda vinda, SERÁ A ELIMINAÇÃO DO ANTICRISTO.
Esqueceram que a presença do anticristo e a instalação da
grande tribulação são sinais os quais ocorrerão antes da segunda
vinda de Jesus.
O correto é: “Jesus virá na segunda, e única, vinda com todo

esplendor e grande gloria, juntamento com seus anjos, com alarido e toques
de trombetas, e eliminará o anticristo. Tudo isso SOMENTE depois da
Grande Tribulação”.

 Quando Jesus vier novamente, ante o toque da sétima trombeta,
Ele: Prenderá o adversário – prisão que durará 1.000 anos;
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Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que
é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. 3 lançou-o no abismo,

 APOCALIPSE 20:2,3

e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os
mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
Não podemos acrescentar o que a bíblia não diz, nem retirar o que
ela prega. Ela diz que haverá o milênio e é nisso que devemos crer.
Pois os servos creem na palavra de Deus, se abandonarmos a palavra do
Senhor para crer em ensinos humanos estaremos vivendo uma fé religiosa
sem esperança alguma de alcançar o arrebatamento de Cristo.
A doutrina racional do amilenismo, da inexistência de milênio,
também deve ser descartada pelos servos por ser fábula, ser invencionice
teológica, que suprime informação da bíblia. O Senhor disse que haverá
milênio, e é na palavra do Senhor que os servos devem crer, e ponto
final, porque o Senhor é fiel e cumpre a palavra dada por Deus.

 Quando Jesus vier novamente , ante o toque da sétima trombeta,
Ele: Iniciará o reinado de muita paz e grande prosperidade o qual durará
mil anos.
 ZACARIAS 14:4,5 E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das
Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras
será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito
grande; e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul.
5... Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo.
Sabemos que a passagem acima é uma referência ao dia do
arrebatamento, e do início do milênio, porque o Senhor virá
com seus SANTOS (ANJOS). Sabemos que será com seus ANJOS que
Jesus virá porque em MATEUS 16:27... E em MARCOS 8:38 a palavra
fala que o Senhor virá com seus santos anjos na sua segunda
vinda.
 MATEUS 25:31(b) E quando o Filho do homem vier em sua glória, ... Então se
assentará no trono da sua glória;
O que é fato bíblico é que Jesus virá às claras, cercado por
todos os seus anjos, e se unirá com seu corpo, do qual a igreja
é coparticipante, nesse mesmo tempo profético o Senhor
instalará o reino milenar e se assentará no seu trono.
 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.
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Como já foi dito durante o toque da sétima trombeta o Senhor virá para
fazer o arrebatamento, e também dará início ao milênio.
No versículo acima, o Senhor está dizendo que durante o toque da
sétima trombeta “OS REINOS VIRÃO A SER DO SENHOR”. Portanto, fica comprovado
que o início do reinado do Senhor se dará no mesmo período profético do
toque da sétima trombeta do apocalipse.
Pois bem, o ARREBATAMENTO e o início do milênio ocorrerão ante o toque
da sétima trombeta do apocalipse. A partir de então, a igreja arrebatada
reinará com Jesus por mil anos.
O ato de Jesus pisar o monte das oliveiras está relacionado com o
início do milênio, e não com o arrebatamento, onde Jesus estará nas
nuvens...
EMBORA SEJA NA SEGUNDA VINDA QUE ELE INICIARÁ O MILÊNIO, o iniciar do
milênio é UM EVENTO SEPARADO DO ARREBATAMENTO.
No ato de iniciação do milênio o Senhor pisará na terra.
O arrebatamento durará no máximo um dia inteiro, conforme ZACARIAS
14:7 “Mas será um dia conhecido do SENHOR; nem dia nem noite será; mas acontecerá que ao cair
da tarde haverá luz”.
O milênio iniciará quando Jesus vier à segunda vez, e durarão 1000
anos... Por sua vez o reinado do Senhor Jesus será eterno.

 APOCALIPSE 20:4... E viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:



NÃO PODEMOS CRIAR NOVAS VINDAS DE JESUS PARA CADA EVENTO QUE O
SENHOR IRÁ FAZER NO DIA da sua segunda vinda, como querem alguns.
Senão teríamos a heresia de uma vinda de Jesus para eliminar o anticristo, uma
vinda de Jesus para fazer o arrebatamento, uma vinda Jesus para fazer a
distribuição do reino ao povo do Senhor, que irá reinar durante o milênio, uma
vinda de Jesus para dar início ao milênio, uma vinda de Jesus para encerra a
grande tribulação, etc...
A VERDADE BÍBLICA É que JESUS VIRÁ UMA SEGUNDA VINDA, e fará muitas ações
poderosas, dentre elas o arrebatamento dos salvos, a eliminação do anticristo, o
início do reinado milenar, o encerramento da grande tribulação, o fim da batalha
de Armagedom...

13) O ARREBATAMENTO É O MESMO QUE A SEGUNDA VINDA DE JESUS?
Resposta: Evidentemente que arrebatamento não será o mesmo que a
segunda vinda. Esses dois eventos são coisas diferentes.
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A segunda vinda de Jesus será o fato de Jesus vir visivelmente ao
mundo, e o arrebatamento será o ato do ajuntamento dos salvos com
Jesus nas nuvens, na sua segunda vinda.
Arrebatamento não é o mesmo que a segunda vinda de Jesus, mas
nem por isso significa que Jesus viria duas vezes, uma para
arrebatar os salvos e outra para fazer a segunda vinda.
Ensinar que Jesus virá uma vez em secreto e uma vez ao vivo é
ensinar fábulas racionais, É INCLUIR PALAVRAS NA PROFECIA DO livro
de APOCALIPSE.
Pois bem, na verdade o arrebatamento ocorrerá na segunda vinda,
depois da grande tribulação. Portanto, arrebatamento não é o mesmo
que segunda vinda de Jesus.
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.
NÃO EXISTE na bíblia uma vinda de Jesus só para fazer O
ARREBATAMENTO.
A verdade é: O Senhor virá uma segunda vez e dará início a uma
grande sequência de ações. Dentre essas ações encontramos o
arrebatamento, o início do milênio, o fim da batalha de armagedon,
a eliminação do anticristo, a ressurreição dos salvos que morreram,
a transformação em corpo espiritual dos salvos que estiverem vivos
no instante da segunda vinda, etc...
O fato de Jesus está nas nuvens para se unir com seu corpo de
sacerdotes, no arrebatamento, em nada nos autoriza DIZER que não é
a segunda vinda de Jesus ao mundo, por Jesus estar nas nuvens.
Jesus durante o arrebatamento estará nas nuvens. As nuvens
fazem parte deste mundo.
É um absurdo teológico achar que não é uma vinda ao mundo pelo
fato de Jesus está nas nuvens, durante a união com seu povo.
Para exclarecer, perguntamos:


Alguém voando de balão, ou num avião, ou numa espaçonave, nas
nuvens, ou muito além delas, NÃO ESTÁ NESTE MUNDO, por não estar
pisando na terra? Claro que está neste mundo.
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As nuvens, os ares, todas as camadas da nossa atmosfera, tudo
que envolve a nossa terra, faz parte deste MUNDO.
Nuvem, água, terra, ar, tudo isso faz parte do nosso mundo.
Portanto, o fato de Jesus vir até as nuvens comprova que o Senhor
veio ao nosso mundo.
Não há diferença se alguém está nas nuvens, ou pisando na
terra, ou dentro dágua, ou debaixo da terra, para caracteriza que
alguém está neste mundo.
A questão não é se Jesus pisou na terra, ou se Ele estará nos
ares, isso não tem importância, para definir a segunda vinda de
Jesus.
Estar
onde será
do reino
nuvens, e

nas nuvens ou na terra é uma diferença quanto AO LOCAL
executado o arrebatamento e quanto à execução do início
milenar. No arrebatamento Jesus estará nos ares, nas
no início do milênio Jesus estará pisando em Israel.

As informações quando ao lugar, acima citadas, são dados
extras, apresentados pelo Senhor, quanto a esses dois eventos que
Jesus fará, quando vier na sua segunda vinda.
Noutros atos que serão praticados pelo Senhor na segunda vinda
sequer é dito onde Jesus estará quando os fizer.
São exemplos de ausência de informação quanto ao local onde
Jesus estará quando Ele vier:


A bíblia não cita onde Jesus estará quando eliminará o
anticristo, com o esplendor da sua vinda e com o sopro da
sua boca...;



24

A bíblia não diz o local onde Jesus estará quando fizer a
prisão do arqui-inimigo por mil anos;25



Não é citado, na bíblia, o local exato onde Jesus estará
quando Ele porá fim à batalha do Armagedom;

24

II TESSALONICENSES 2:8;... O iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor

da sua vinda.
25

APOCALIPSE 20:2 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos.
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Também, não é citado onde o Senhor estará quando distribuir
o reino para seu corpo de sacerdotes espirituais, para
poderem reinar juntos com Jesus por mil anos...26

O importante mesmo é que na segunda vinda Jesus estará visível,
para realizar muitos dos seus atos poderosos. Uma dessas ações
glamurosas é o arrebatamento e a união de Jesus com seu povo salvo,
isso ocorrerá nos ares/nuvens.
Noutra ação poderosa de Jesus, Ele pisará no monte das
oliveiras, para dar início ao reinado milenar Dele, e de seus
servos, conforme o livro de Zacaria.
Enfatizamos, fundamentado na bíblia, que NÃO EXISTE UMA VINDA
SECRETA DE JESUS, NA BÍBLIA.

Outra informação para espantar, de vez, o ensino de
uma segunda vinda de Jesus às escondidas:
A palavra “arrebatamento”,
AJUNTAMENTO, congregar.
O arrebatamento bíblico

não

no

original

bíblico,

significa “rápito”,

não

significa

REUNIÃO,

significa “sequestro”,

como é racionalmente ensinado.
O arrebatamento, citado na bíblia, é apenas o ATO DE REUNIR OS SALVOS COM
JESUS, nas nuvens. Isso ocorrerá diante dos olhos de todos.
Outra informação importante: O que será rápido como o piscar de olhos será a
transformação dos ressuscitados, e dos servos vivos e salvos, EM NOVOS CORPOS
ESPIRITUAIS.
Não será a segunda vinda de Jesus que ocorrerá como o pisca de olhos, como a
rapidez de um relâmpago. O rápido no evento arrebatamento é a transformação, dos
servos do Senhor em novos corpos, em corpos espirituais. Aquilo que os salvos têm que é
corruptível, mortal, será transformado em um CORPO INCORRUPTÍVEL E IMORTAL, essa
transformação ocorrerá num abrir e fechar de olhos...

26

APOCALIPSE 20:6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição;...; mas serão sacerdotes de

Deus e de Cristo, ... LUCAS 19:17 E Ele disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás
autoridade.

46
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
O ensino pré-tribulacionista criou mais uma ressurreição, uma
ressurreição invisível à dita pré-tribulacional.
A seguir falaremos sobre as duas únicas ressurreições previstas
na bíblia.

14) HAVERÁ QUANTAS RESSURREIÇÕES DE PESSOAS JUSTIFICADAS,
SALVAS?
Resposta: A palavra de Deus fala de uma ÚNICA ressurreição de salvos.
Os salvos serão os justificados pelo sangue do Senhor Jesus. A
ressurreição deles ocorrerá na SEGUNDA VINDA DE JESUS, depois da grande
tribulação.
o

HAVERÁ UMA RESSSUREIÇÃO DE JUSTIFICADOS.
VERSÍCULOS FUNDAMENTANDO A EXISTÊNCIA DE UMA RESSURREIÇÃO DE JUSTOS:
 I TESSALONICENSES 4:16... Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
 ISAÍAS 26:19 Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão;
despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas,
e a terra lançará de si os mortos.
 DANIEL 12:2 E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida
eterna, ...
 APOCALIPSE 20:5 Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram.
Esta é a primeira ressurreição.


MATEUS 24:31 E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais
ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos
céus.

 ATOS 23:6 E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no
conselho: Homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu; no tocante à esperança e
ressurreição dos mortos sou julgado.
 ATOS 17:18 E alguns dos filósofos epicureus e estóicos contendiam com ele; e uns diziam:
Que quer dizer este paroleiro? E outros: Parece que é pregador de deuses estranhos; porque
lhes anunciava a Jesus e a ressurreição.

47
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
 LUCAS 14:14 E serás bem-aventurado; porque eles não têm com que to recompensar; mas
recompensado te será na

27

ressurreição dos justos.

Portanto haverá uma ressurreição de justos e não várias. Se Jesus viesse duas
vezes para buscar e ressucitar justos haveria mais de uma ressurreição de justos.
Porém, a ressurreição de salvos é única.

 APOCALIPSE 19:9 E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados
à ceia das bodas do Cordeiro.
Primeira ressurreição é o chamado para as bodas de Jesus. Bodas significa casamento.


MATEUS 25:1-13 Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as
suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 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.

 APOCALIPSE 20:6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira
ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte...
Primeira será a ressurreição de salvos. Felizes são os que forem arrebatados na
primeira ressurreição PORQUE A SEGUNDA ressurreição SERÁ A RESSURREIÇÃO DOS QUE NÃO
FORAM SALVOS.

 FILIPENSES 3:11 Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os
mortos.
 JOÃO 5:29 E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida...
 ATOS 24:15 Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de
haver ressurreição de mortos, assim dos justos...
 LUCAS 14:14 E serás bem-aventurado; porque eles não têm com que to recompensar; mas
recompensado te será na ressurreição dos justos.
 LUCAS 20:35 Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e a
ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento.
 ROMANOS 6:5 Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da
sua morte, também o seremos na da sua ressurreição.
 JOÃO 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; “quem crê em mim”, ainda
que esteja morto, viverá.

27

“Na” é a união do número “um” com a letra “a”. “Na” significa uma só ocorrência, (da
ressurreição dos justos).
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 ATOS 26:23 Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição

dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios.
Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para não mais

morrer, uma ressurreição antes da fundação do mundo... Fazemos essa
colocação porque já haviam ocorrido ressurreições de pessoas às quais
voltaram a

morrer. Ressussitaram e

permaneceram num

corpo mortal...

Exemplos disso: Lazaro,28 Dorcas,29 o filho da sunamita,30... Jesus já estava
sacrificado e ressuscitado desde a eternidade, tempo eterno... (Não se
confunda por causa dos ressuscitados no dia/hora da morte de Jesus, tempo
cronológico/humano...).
A ressurreição de Jesus ocorreu a seu tempo, DESDE A ETERNIDADE. Ele
é as primícias da ressurreição para não mais morrer. Muitos séculos depois
ocorrerá a primeira e única ressurreição dos justificados, na segunda vinda
de Jesus.
Quem

ressussitar

na segunda

vinda

de

Jesus,

receberá

um

corpo

incorruptível, num abrir e fechar de olhos, e não mais morrerá à semelhança
de Jesus.

 MATEUS 22:30 Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento;
mas serão como os anjos de Deus no céu.
Depois de ressuscitado não mais haverá morte física, NEM CASAMENTO...
Outra questão, embora a expressão acima seja: “na ressurreição nem

casam...”, o que deve ser entendido é: O Senhor está falando que a partir da
ressurreição, ou seja, depois de uma pessoa ter ressucitado, não
mais se casará, pois será semelhante aos anjos.
O Senhor não está dizendo que ‘durante’ a ressurreição os
ressuscitandos não podem se casar...
Pois bem, no rito bíblico sobre o arrebatamento é: Serão
ressuscitados primeiro TODOS os servos que morreram salvos, e depois
serão transformados TODOS os salvos que estiverem vivos. TODOS OS SALVOS
juntos serão, (“arrebatados”), “reunidos” ao Senhor nas nuvens.
JOÃO 11:43,44 E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. 44 E o defunto saiu, tendo as mãos e
os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir.
28

29

ATOS 9:40 Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou: e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levantate. E ela abriu os olhos, e, vendo a Pedro, assentou-se.
II REIS 4:35 Depois desceu, e andou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, então
o menino espirrou sete vezes, e abriu os olhos.
30
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SABER ISSO é importante porque os pré-tribulacionistas, com seus
ensinos SEM BASE BÍBLICA, inverteram a ordem do arrebatamento. Colocaram
a transformação de vivos salvos e arrebatados no arrebatamento secreto?
Antes dos mortos salvos durante a grande tribulação.
Mais uma questão a ser esclarecida: Arrebatamento e ressurreição são
atos espirituais diferentes, PORÉM, INSEPARÁVEIS.
Não existirá arrebatamento de salvos “mortos” sem participarem da
primeira ressurreição, onde receberão corpos espirituais. Também não
existe participante da primeira ressurreição sem o objetivo de ser
arrebatado, ser reunido a Jesus.
Reexplicando: Os salvos que morreram serão ressuscitados com novos
corpos espirituais, na primeira ressurreição, e depois, em seguida, serão
arrebatados, serão reunidos juntamente com os que estavam vivos, e foram
transformados em novos corpos espirituais, com o Senhor nas nuvens.
Portanto, não existirão pessoas salvas que seriam ressuscitadas com
novos corpos espirituais e não seriam arrebatadas/reunidas com Jesus.
Também não existirá arrebatamento, reunião, de pessoas com Jesus
SE NÃO RECEBERAM NOVOS CORPOS ESPIRITUAIS, SE NÃO FORAM RESSUSCITADAS NA
PRIMEIRA RESSURREIÇÃO, OU SE não foram TRANSFORMADAS em novos corpos
espirituais, NO CASO DO SALVOS QUE ESTIVEREM VIVOS QUANDO JESUS VOLTAR.
Nos parágrafos anteriores, falamos de primeira ressurreição, a dos
Salvos, fazendo diferença da segunda ressurreição, citada na bíblia, a
ressurreição dos condenados que ocorrerá depois de 1000 anos da primeira
ressurreição.

A seguir um pouco sobre a ressurreição dos que não foram salvo,
ressurreição dos não justificados por Jesus, ela ocorrerá depois
do milênio.

15) HAVERÁ QUANTAS RESSURREIÇÕES DE PESSOAS NÃO JUSTIFICADOS?
Resposta: A palavra fala de uma SÓ ressurreição dos que não foram salvos.
Será uma ressurreição para o comparecimento em juizo no tribunal de
Cristo, para receber sentença condenatória ao lago de fogo eterno.
A ressurreição dos NÃO justificados, por não terem aceitado o Senhor
Jesus, ocorrerá depois de 1000 anos da ressurreição dos justificados pelo
sangue de Jesus. Isso conforme: APOCALIPSE 20:5, que diz, “Mas os outros
mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram...”.
VERSÍCULOS ensinando sobre ÚNICA ressurreição de condenados. Uma
ressurreição onde o ressussitado não ira se unir com Jesus. Esse tipo
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de ressussitado não será arrebatado. Passará pelo tribunal de Cristo,
será julgado, e se confirmada a condenação, será lançado no lago de
fogo.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JOÃO 5:29 (b)... Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
 APOCALIPSE 20:5 Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se
acabaram...
 ATOS 24:15 (c) Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há
de haver ressurreição de mortos,... Dos injustos.
 DANIEL 12: 2 (b) E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão... E outros para
vergonha e desprezo eterno.
A seguir falaremos sobre a ordem de recebimento de novos corpos
espirituais.

16) OS SERVOS VIVOS “receberão corpos espirituais” ANTES DOS
SERVOS QUE MORRERAM?
Resposta: Os servos que estiverem vivos quando Jesus voltar, os servos
os quais viverão a “iminência” da segunda vinda de Jesus, no final da
grande tribulação, receberão corpos espirituais, depois dos que morreram
salvos, para poderem “juntos” serem reunidos com Cristo nas nuvens.
O arrebatamento será um ato de o Senhor onde Ele reunirá, consigo
mesmo, nas nuvens, todo o Israel espiritual. Esse povo israelita será
composto de pessoas de todas as tribos/famílias da terra, os gentios e
por Judeus, salvos.

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA REUNIÃO DE JESUS COM OS SALVOS,
isso é o ATO conhecido como ARREBATAMENTO:
 II TESSALONICENSES 2:1 Ora, irmãos, rogamos-vos, pela vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo, e pela nossa “reunião” com Ele.

A segunda vinda de Jesus= “pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”.
O significado do Arrebatamento é “nossa “reunião” com Ele”.
Pois bem, o povo israelita espiritual, os salvos, que será reunido
com o Senhor será composto por pessoas justificadas por Jesus,
provenientes de todas as famílias da terra, de todos os tempos.
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O povo do Senhor que será arrebatado será composto pelos espíritos
dos salvos os quais foram ressucitados com novos corpos espirituais, e
pelos espíritos dos vivos-salvos os quais receberam novos corpos
espirituais, no dia da segunda vinda de Jesus, na primeira ressurreição,
depois da grande tribulação.
Quando Jesus voltar, a “segunda vez”, Ele ressuscitará PRIMEIRO “os
que morreram em Cristo” e lhes dará novos corpos, corpos espirituais,
num abrir e fechar de olhos.
No dia da ressurreição dos espíritos dos salvos existirão servos de
Jesus os quais estarão fisicamente vivos. Esses que estiverem no corpo
físico, vivos, serão transformados “num abrir e fechar de olhos”.

Isso somente ocorrerá DEPOIS DA ressurreição dos espíritos dos
SERVOS QUE MORRERAM salvos.
Depois dos espíritos dos salvos receberem novos corpos espirituais,
serão “arrebatados juntos” para irem se reunir com o Senhor, nas nuvens.
Os servos que estiverem vivos, ali, em plena grande tribulação,
serão transformados, em novos corpos espiriturais, e serão “apanhados”,
“levados”, para juntos serem reunidos com Jesus, nas nuvens.
É IMPORTANTE PERCEBER AQUI UMA IMPOSSIBILIDADE DE O ARREBATAMENTO
OCORRER ANTES DO FIM DA GRANDE TRIBULAÇÃO: Porque ainda haverá muitos
servos salvos sendo morto durante toda a Grande Tribulação. Esse fato
torna inconcebível admitir que servos vivos sejam transformados e
elevados para se unir com Jesus antes da ressurreição dos servos que
estarão sendo mortos, durante a Grande Tribulação.
Se admitíssemos transformação e redenção de vivos antes do fim da
Grande Tribulação, portanto, antes da ressurreição dos servos que
morrerão durante a Grande Tribulação, estaríamos rasgando a palavra de
Deus a qual ensina que os mortos salvos ressuscitarão primeiro, serão
ressuscitados antes da transformação dos vivos-salvos.
A bíblia ensina que os mortos salvos serão ressuscitados antes da
transformação dos servos-salvos que estiverem fisicamente vivos quando
Jesus voltar.
VERSÍCULOS explicando que os mortos que estiverem salvos serão os
primeiros a receber novos corpos espirituais:


I TESSALONICENSES 4:15-17 Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que

nós,
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que
dormem... 16... Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17
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Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com
eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, ...
Ensinos IMPORTANTÍSSIMOS a serem percebidos nesses versículos:
 Ensinos tirados de II Tessalonicences 4:15-17: Os servos vivos que serão
transformados e arrebatados NÃO receberão corpos espirituais antes
dos que morreram salvos. Pois, os vivos “Não precederemos os que
dormem”. Isso quer dizer que todos os que morreram salvos serão
ressuscitados antes da transformação dos que

ficarmos vivos

no dia

da segunda vinda de Jesius.
Não dar para achar que “os que dormem” se refira, apenas, a parte
dos que morreram salvos até uma “vinda em segredo”, uma vinda sem
prova bíblica, antes da Grande Tribulação.
Se Jesus viesse em segredo e levasse os servos vivos e mortos
antes da Grande Tribulação e retornasse novamente para buscar mais
servos vivos e mortos, isso faria com que os primeiros servos vivos
que fossem transformados e arrebatados, precederiam àqueles os quais
morressem durante a grande tribulação, e que fossem arrebatados numa
“terceira (?)” vinda visível depois da grande tribulação.
Um arrebatamento de vivos antes dos mortos em Cristo é contrário
ao ensino dos versículos anteriores os quais dizem que os mortos
ressuscitarão primeiro e em seguida os que “ficarmos

a vinda do Senhor,

vivos”, para

receberemos corpos espirituais

e juntos

subiremos ao encontro com o Senhor, nas nuvens.
ALÉM disso, se houvesse arrebatamento antes da grande
tribulação, tais arrebatados, NÃO SUBIRIAM JUNTOS PARA SE UNIR COM
CRISTO, ELES ESTARIAM SUBINDO “antes”, SEPARADOS daqueles que ainda
serão salvos durante a GRANDE TRIBULAÇÃO. Uma parte dos salvos seria
levada no ARREBATAMENTO SECRETO, E outra PARTE DOS SALVOS SOMENTE
SUBIRIAM LEVADOS DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO...
Quem prega arrebatamento secreto está atropelando muitos
versículos os quais dizem que Jesus virá VISÍVEL nas nuvens, tal
qual um relâmpago é visível nas nuvens a TODO OLHO.

Mais ensinos tirados de II Tessalonicences 4:15-17: A segunda VINDA É UMA
só vinda. Ali é dito “a vinda” e não “as vindas” ou “uma das
vindas”... Portanto, é uma só segunda vinda de Jesus para buscar os
salvos.

53
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
Não dá para aceitarmos que a bíblia se refira várias vezes a
uma única segunda vinda, mas teríamos que achar que ela estaria
errada, pois sería uma segunda e uma terceira vindas. Ou como querem
alguns, seria uma vinda secreta, não citada na bíblia, e mais uma
vinda visível.

PERGUNTAMOS: Poderia ser diferente de uma só segunda vinda de
Jesus?
Resposta: NÃO. Porque o Senhor cumpre a sua palavra. Ela
estabelece o rito da execução da ressurreição, COM TODOS os seus
momento e fatos. Nesses fatos, sinais diversos, e ritos específicos
de execução da segunda vinda de Jesus não comporta outras vindas,
NEM FATOS NÃO PREVISTOS na palavra do Senhor.
Jesus vela para cumprir a sua palavra. Tudo que Ele disse se cumpriu. Se
admitíssemos que Jesus viesse buscar e se unisse apenas com parte
de seu corpo na segunda vinda isso iria CONTRA A SUA PALAVRA.

Faremos as perguntas abaixo as quais nos ajudarão
a evitarmos os enganos pré-tribulacionistas:
 Os salvos durante, os sete anos, ou durante os três
e meio últimos anos, da Grande Tribulação não irão
participar das bodas do cordeiro, POIS JESUS TERIA
VINDO em segredo ANTES DA SALVAÇÃO DELES?
 Os salvos depois de uma ‘vinda secreta (?)’ não
pertenceriam ao corpo de Cristo, POIS JESUS JÁ
ESTARIA DESFRUTANDO DA BODA ANTES DA SALVAÇÃO
DELES?
 Jesus veio e a porta da salvação não foi fechada
com Ele disse que será fechada, quando Ele vier?
Os salvos durante a grande tribulação TERIAM SIDO
SALVOS DEPOIS QUE JESUS VIER BUSCAR OS SEUS SERVOS?
 Como

admitir

que

seja

verdadeira

uma

teoria

teológica que VAI CONTRA o que Jesus disse sobre
sua segunda vinda, uma vinda visível e depois da
grande tribulação?
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 Como aceitar o erro do ensino pré-tribulacionista
de uma vinda de Jesus ao som do toque da quarta
trombeta se a bíblia claramente diz que Jesus virá
“ante” o toque da sétima trombeta, durante o toque
da última trombeta?
Fizemos as perguntas acima porque durante a Grande Tribulação
ainda haverá salvação de pessoas. Então, Jesus não poderia está
desfrutando de sua reunião com os salvos, antes do fim da grande
tribulação, posto que nem todos os salvos estivessem presentes,
antes da grande tribulação findar.
O número de salvo se completará, e a porta da graça será fechada,
somente após a grande tribulação.
O Senhor Jesus ensinou que depois da sua segunda vinda a porta
“da salvação” será fechada. Porta fechada significa que não mais
haverá salvação, (como conhecemos hoje).
O FATO da porta da salvação ser fechada após a vinda de Jesus
É MAIS UM MOTIVO PARA DIZERMOS QUE JESUS SOMENTE VIRÁ DEPOIS DA
GRANDE TRIBULAÇÃO. Porque depois de fechada a porta da saLvação não
haverá mais salvação, pelo menos salvação nos moldes conhecidos
atualmente.
O momento da segunda vinda de Jesus será quando o número de
salvos estará completo. Neste instante a porta da salvação será
fechada, e todos os salvos, de todos os tempos, de todas as famílias
da terra, inclusive dos israelitas, poderão participar da união com
Cristo, para todo o sempre.


Mais ensinos tirados de II Tessalonicences 4:15-17. A segunda vinda
do SENHOR para buscar os salvos será um evento perceptível pela
visão e pela audição. Pois, O SENHOR DESCERÁ com alarido, com som
de trombeta de Deus e com voz de arcanjo.
O alarido, o toque de trombeta, e a voz de arcanjo, são fatos
os quais revelam que a vinda de Jesus será vista e ouvida por todos.
Portanto, não há nada de secreto, sigiloso, escondido, na segunda e
única vinda de Jesus.
Essas três atividades, acima citadas, não deixa dúvida quanto
à vontade de Deus: ELE DESEJA QUE TODOS, salvos e não salvos, na
terra e no céu, saibam que chegou a hora da glorificação de Jesus,
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e da festa de casamento de seu Filho com o corpo-de-israelitasespirituais.
Está explícita, clara, límpida, que a vinda de Jesus para buscar
o corpo de Cristo NÃO É UMA VINDA SECRETA, mas será uma segunda
vinda totalmente VISÍVEL e PERCEPTÍVEL, tanto pela audição como pela
visão de todos.

A seguir outros versículos a apresentarem detalhes do rito da
única segunda vinda de Jesus, depois da grande tribulação.
VERSÍCULO:

 I CORÍNTIOS 15:50-53 E agora digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não
podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 51 Eis aqui
vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados; 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. 53 Porque convém que isto que é corruptível se revista da
incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.

Nos versículos acima o Espírito Santo, através de
Paulo, antecipa e responde algumas perguntas:
a) Porque é necessário que TODOS os servos vivos
sejam transformados em novos corpos?
Resposta: Porque: “A

carne e o sangue não podem herdar o reino de
Deus”, por isso é necessário que: “Isto que é mortal seja revistido
de imortalidade”.
b) Porque é necessário que os servos ressuscitados
estejam em novos corpos?
Resposta: Porque: “A corrupção, (os mortos), não pode herdar a
incorrupção, (corpo morto não pode ir para o céu)”. ”Convém
que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade”.
c) Porque haverá transformação de vivos no evento da
ressurreição dos salvos?
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Resposta: Porque “Nem todos dormiremos” antes da vinda de
Jesus. Nem todos os servos estarão mortos no dia da
segunda vinda de Jesus.
Esses servos vivos, depois de receberem corpos espirituais
gloriosos, irão participar da união eterna com Jesus. Como carne
e sengue não podem ir estar com Jesus – o qual está vivo em
espírito, será necessário à transformação dos servos em novos
corpos espirituais.

d) Como se dará a transformação dos servos para
receber novos corpos? Qual a rapidez, qual a
duração dessa transformação?
Resposta: A duração DA TRANSFORMAÇÃO será: “Num momento,
num abrir e fechar de olhos”.
O que é rápido, instantâneo, no evento da segunda vinda de
Jesus, é a TRANSFORMAÇÃO dos servos mortos e dos servos vivos
EM CORPOS ESPIRITUAIS. O que é rápido é a concessão de um corpo
espiritual para os servos salvos.
O evento completo da segunda vinda de Jesus e a assunção
de seu corpo para a reunião com Cristo nos ares não será rápido.
Isso porque será uma grande festa com alarido e som de trombetas
e voz de arcanjos, e todos os olhos irão vê-lo, e os ouvidos
irão ouvir, como diz a bíblia.
Não existiria uma festa gloriosa se fosse tão rápida, se a
duração dela fosse como o piscar de olhos, se fosse tão rápida
com o brilho de um relâmpago.
Certo é que no mundo muitos estarão dormindo, ou ocupados,
ou em lugares inacessíveis, ou em minas, etc. Para que todos
vejam a vinda de Jesus deve levar o tempo necessário ao
cumprimento da profecia que diz: “ Todos os olhos o verão”.
O evento rápido, relacionado com a vinda de Jesus, será a
TRANSFORMAÇÃO dos salvos em corpos glorificados, isso para
vivos-salvos e para os que morreram em Cristo.
Os corpos mortais serão revestidos de imortalidade num
abrir e fechar de olhos.

e) Em que momento, EM QUE TEMPO profético, ocorrerá
a segunda vinda de Jesus?
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Resposta: “Ante

a última trombeta”, (Quando o sétimo anjo do

apocalipse tocar a sua trombeta). É o que disse os apóstolos Paulo,
no livro de Coríntios, e João, no livro de apocalipse.
Paulo falou que será ante a ÚLTIMA trombeta. Para algo ser o
último é necessário ter pelo menos, mais de um. O livro de
apócalipse, de João, diz que serão tocadas sete trombetas, disso
se conclui que a última trombeta citada por Paulo será a sétima
trombeta citada por João, no livro de apocalipse.

Assim, sabemos que é durante o toque da “sétima” trombeta
que Jesus voltará.
(Vamos por parte, depois falaremos de trombetas).
Existe por ai uma estória de arrebatamente secreto. Esse
ensino é uma doutrina humana, algo sem fundamento bíblico. Esse
ensino humano prega uma redenção, uma “subida”, de servos vivos,
para as bodas do Cordeiro, antes da ressurreição dos que
morreram salvos durante a Grande Tribulação.31
Para o ensino racional do arrebatamento secreto, os mortos
durante a Grande Tribulação estariam sendo deixados para serem
arrebatados num “segundo arrebatamento de salvos (?)” na vinda
visível de Jesus depois da Grande tribulação. Isso contradiz o
ensino bíblico o qual diz que: ”Os

que morreram em Cristo

ressuscitarão primeiro”.
Para
os
dispensacionalistas-prétribulacionistas um grande número de vivos teria
sido arrebatado antes dos salvos vivos e dos salvo
que foram mortos durante a grande tribulação. Isso
é racional discernimento da bíblia. Isso é falsa
profecia, é acréscimo e supressão à porfecia do
livro de apocalipse, isso causa juízo de morte
eterna para quem prega essa doutrina racional.
É explicitamente citada, apenas, UMA SEGUNDA VINDA DE
JESUS, onde ocorrerá à ressurreição de salvos mortos e a
transformação de salvos que estiverem vivos, para se unirem com
Jesus.

APOCALIPSE 7:14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da Grande Tribulação, e
lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
31
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Não existem na bíblia duas ressurreições de salvos, nem
duas transformações de salvos vivos, dois arrebatamentos é
INVENCIONICE pré-tribulacionistas, isso é falsa porfecía.
A palavra de Deus fala de uma ressurreição de servos mortos
em novos corpos espirituais, e de uma transformação de servos
vivos em novos corpos espirituais. Eles receberão novos corpos
para poderem “juntos” se unir com Jesus nos ares.
ISSO TUDO DE FORMA gloriosa e esplendorosa, TOTALMENTE
VISÍVEL e AUDÍVEL A TODOS, ao som de trombetas e muito
alarido...
Lembramos que os salvos, durante a Grande Tribulação,
estarão sendo mortos por causa da fé em Jesus. Esses salvos
vindos da Grande Tribulação estarão sendo ressuscitados na
primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, após a grande
tribulação, para se juntarem com Jesus, nos ares.
CASO Jesus já tivesse vindo para realizar a ressurreição
dos salvos, aqueles os quais fossem salvos durante a Grande
Tribulação não teriam como se reunir com Jesus. Tendo em vista
que haverá uma só ressurreição de JUSTOS, segundo o rito de
ressurreição previsto na bíblia.

Caso admitíssemos que Jesus viesse, em secreto, antes, ou
no meio, da Grande Tribulação, e levasse os salvos que
encontrasse naquele momento tem variadas consequências, todas
contrárias a palavra de Deus. A saber:


EFEITOS CONTRÁRIOS À PALAVRA – provocados por um arrebatamento
secreto, ALGO INEXISTENTE NA BÍBLIA: Haveria possibilidade de
salvação por obras durante a Grande Tribulação. No entanto, a biblia
descarta a possibilidade de salvação, por obras. A palavra é clara
ao dizer que não há salvação por obras humanas. A bíblia ensina
que “nenhuma carne será salva por obras humanas”.
Além disso, após o arrebatamento o Espírito Santo não mais
santificará pessoas. O problema é que sem o Espírito Santo não há
salvação. Sem o sangue de Jesus não há remissão de pecados.
O senhor Jesus é o único caminho que leva até o Pai. Se houvesse
salvação por obras isso seria outro caminho para o homem ser salvo,
para o homem retornar até o Pai...



EFEITOS CONTRÁRIOS À PALAVRA – provocados por um
secreto: Haveria a possibilidade de Jesus vir e se
APENAS, com parte do seu corpo – pois ainda haveria
salvas depois da sua vinda “invisível (?)”. Isso

arrebatamento
casar (unir),
pessoas sendo
porque haverá
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salvação até o fim da Grande Tribulação, segundo a palavra de Deus.
Ademais, a palavra ensina que Jesus somente virá quando o número
de salvos estiver completo.
Se Jesus viesse em secreto antes da grande tribulação
significaria que o número de salvos completou naquele momento.
Então não haveria como vir visível para ressuscitar mais servos
pois o número de salvo já estava completo anteriormente durante a
inexistente vinda em secreto.


EFEITOS CONTRÁRIOS À PALAVRA – provocados por um arrebatamento
secreto: Aceitar salvação depois que Jesus fizer o arrebatamento
seria admitir que Jesus tivesse dois, ou mais, corpos. Pois, Jesus
teria levando um grupo de salvos, e o outro ainda estariam sendo
salvo durante a Grande Tribulação.
Paulo, entretanto, fala que “todos”, os que amarem a vinda de
Jesus, receberão a coroa da vida na segunda vinda de Jesus - “na

sua vinda”.
Então, não há porque achar que “os todos” sobre os quais o
apóstolo Paulo se referiu seja “um nem todos”. Pois, depois da
ressurreição invisível (?), ainda houveria pessoas a serem salvas,
pessoas as quais ficaram para trás e que ainda receberiam a coroa
da vida, na vinda visível depois da grande tribulação.
Segundo o pré-tribulacionismo, essas pessoas salvas depois do
arrebatamento secreto não haviam recebido a coroa da justiça, na
segunda vinda de Jesus. Pois, seriam salvas durante a Grande
Tribulação, depois de uma inexistente ressurreição invisível.
(ou) Segundo a teologia racional do arrebatamento secreto
poderia ocorrer o contrário: Todos os salvos receberiam a coroa na
vinda secreta ,e não haveria mais coroas a serem distribuídas na
vinda visível de Jesus, depois da Grande tribulação...
VERSÍCULO ensinando que todos os salvos receberão a corao da justiça no dia da vinda
de Jesus:
 II TIMÓTEO 4:7,8 Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 8 Desde

agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz,

me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos

os que

amarem a sua vinda.


EFEITOS CONTRÁRIOS À PALAVRA – provocados pelo arrebatamento
secreto: Teríamos de achar que Jesus teria errado quando disse que
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depois da sua segunda vinda para buscar o seu corpo/povo salvo a
porta da salvação será fechada.
O fato de ter salvação depois da vinda invisível, (secreta?), de
Jesus seria um fato a demonstra que a porta de salvação não foi
fechada como Jesus disse que será fechada – disse na parábola das
10 virgens. Igualmente no livro de cantares fala dessa
impossibilidade de salvação depois da vinda do “Amado”, para buscar
os seus servos.
Enfatizamos: NÃO EXISTE VINDA INVISÍVEL, SECRETA, NA BÍBLIA,
nem antes da grande tribulação, nem durante a grande tribulação.
Não existirá segunda época, segunda chamada, para o casamento
com Cristo.
Quem estiver preparado se unirá com Jesus. Quem não estiver
preparado será deixado para trás. Mesmo que o busque não o
encontrará. Após o arrebatamento o Senhor Jesus não mais ouvirá o
clamor por salvação, conforme a bíblia.
VERSÍCULOS COMPROVANDO QUE A PORTA DE SALVAÇÃO SERÁ FECHADA QUANDO
JESUS VIER A SEGUNDA VINDA:

 MATEUS 25:10 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, abrenos. 12 E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não
conheço. 13 Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do
homem há de vir;
 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.


EFEITOS CONTRÁRIOS À PALAVRA – provocados pelo arrebatamento
secreto: Houveria salvação sem o nascer do Espirito Santo. Haveria
salvação sem ter o sangue do Cordeiro de Deus.
Salvação sem Jesus, sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo, É IMPOSSÍVEL. Salvação sem o SALVADOR é CONTRÁRIO A TODO
ENSINO BÍBLICO SOBRE SALVAÇÃO.
Se houvesse qualquer condição de o homem salvar a si próprio,
Jesus não precisaria ter morrido, nem teria dito: “Eu sou o caminho
a verdade e a vinda. NINGUÉM VEM AO PAI SENÃO POR MIM”
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O Espírito Santo tem a função de preparar o CORPO DE CRISTO.
Quando terminar o período da graça, período de preparo do corpo de
Cristo, o Espírito Santo não mais fará a preparação do corpo-deCristo, tendo em vista que o corpo do Senhor já terá sido preparado
e levado por Jesus.
O Espírito Santo é um com Deus. Ele sempre esteve e sempre
estará presente – é unipresente. TODAVIA, disse Jesus: “Se eu não
for Ele não virá”.
A ‘vinda do Espírito Santo’, de fato, foi uma nova forma de
ministração do Espírito. A “vinda do Espírito Santo” ocorreu no
pentecostes, cinquenta dias depois de Jesus ter encerrado seu
ministério como cordeiro que derramou o seu sangue biológico.
Vemos nisso que a ministração, o derramamento, do ESPÍRITO SANTO
TEM prazo de execução, teve ínicio no “pentecostes”, e terá fim na
segunda vinda de Jesus.
O Espírito Santo mesmo “indo” sem ir – por ser um com Deus, o
unipresente, deixará de preparar o corpo-de-Cristo, pois o corpo
ficou pronto, se uniu com o seu noivo-Jesus, na segunda vinda de
Jesus. Não tendo mais corpo de salvos a ser preparado.
O Espírito Santo não teria porque preparar pessoas para
salvação, depois da ressurreição invisível (?), pois Jesus já teria
vindo e se unido com os salvos.
Jesus disse: “se eu não for”.32 Também disse: “estou convosco todos os
dias”. 33 Assim, também, Jesus foi sem ir. Porém, seu ministério de
derramamento de sangue biológico foi fisicamente concluído na cruz
do calvário.
Uma nova forma de Jesus agir, derramar sangue/vida eterna,
iniciou cinquenta dias depois da morte de Jesus. Agora o derramar
não seria de sangue biológico, seria de sangue espiritual, seria o
derrame do Espírito Santo.

JOÃO 16:7 Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós;
mas, quando eu for, vo-lo enviarei.
32

JOÃO 14:16-18 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; 15 O Espírito de
verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará
em vós. 16 Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós.
33

MATEUS 28:20 Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos.
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Jesus, no pentecostes, derramou o Espírito Santo, o sangue/vida
espiritual Dele, SOBRE os SEUS SERVOS, batizando-os com o Espírito
Santo.
O batismo com o Espírito Santo, ou seja, o derramar do sangue
SÓ SERÁ FEITO ATÉ completar o número de salvos.
O quantitativo de salvos completa-se-á até o final da Grande
Tribulação. Depois disso não haverá mais sangue/vida a ser derramado
(a). Não haverá mais pessoas a serem cheias do Espírito Santo, da
forma que conhecemos atualmente.
Na segunda vinda de Jesus encerrará o período de lavar vestes
no sangue do cordeiro. “Fechará a fonte que derramava azeite, (o sangue

de Jesus), para encher vasos de barro (homens)”. 34
Depois da segunda vinda de Jesus resta certa expectativa, ruim, do TRIBUNAL
DE CRISTO, para aqueles os quais não aceitaram, de graça, a oferta do
sangue/óleo/azeite/fogo/Espírito Santo remidor. Uma oferta de vida espiritual,
ministrada inclusive durante a Grande Tribulação. Por isso a porta estará
fechada, após a segunda vinda de Jesus, por ter encerrado o período da graça
salvadora.
A seguir falaremos sobre um tipo profético usado pelo Senhor para falar do
desconhecimento do dia e da hora em que Ele virá para arrebatar o seu povo.

17) JESUS VEM: “COMO LADRÃO DA NOITE”, COMO ENTENDER ISSO?
Resposta: Significa que Jesus vem em um tempo, “dia e hora”, em
que não sabemos.
Não
devemos
confundir
“imprevisibilidade”
com
“invisibilidade”. Pois, há muitos versículos dizendo que Jesus virá
visível, às claras, tal qual subiu, visível como um relâmpago, a
olhos vistos de todos...
A SEMELHANÇA DA VINDA DE UM LADRÃO com a vinda de Jesus SÓ
É tipologia APLICÁVEL QUANTO à imprecisão do “dia e hora” da vinda
de Jesus. Ninguém sabe qual o dia e a hora que um ladrão poderá

34

II REIS 4:4-6 Então entra, e fecha a porta sobre ti, e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte

a que estiver cheia. 5 Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos; e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia.
6 E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há
mais vasilha alguma. Então o azeite parou.
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vir fazer um assalto, semelhantemente, também não sabemos o dia e
a hora da segunda vinda de Jesus.
A tipologia de um ladrão não é aplicável em todos os aspectos
à segunda vinda de Jesus.
Como em qualquer tipologia bíblica temos que selecionar
apenas o que é aplicável por semelhança e coerência, sem
desrespeitar versículos bíblicos.
Existem ações que um ladrão faz as quais são típicas, são
modos de agir, do ADVERSÁRIO, e não podem ser confundidas com as
obras santos do Senhor. Vejamos ações do adversário: JOÃO 10:10 O
ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; ...
Como sabemos os atos de: Roubar, matar e destruir são atos
típicos praticados por um ladrão e também pelo adversário, mas
que em nada se aplica a Jesus. Pois, o Senhor vem para trazer
vida, riquezas eternas, reconstrução das vidas outrora caídas,
conceder salvação...
A possível INVISIBILIDADE da ação de um ladrão também não é
aplicável, tipologicamente, à segunda vinda de Jesus, porque
muitos ladrões roubam a qualquer hora, e, pode ser diante dos
olhos de todos.
Insistimos, a comparação entre a segunda vinda de Jesus e a
vinda de um ladrão da noite é SOMENTE quanto a ser um fato que
ocorrerá em momento não sabido pelo homem.
A semelhança da vinda de Jesus com os atos de um ladrão NÃO
se trata de invisibilidade, mas de NÃO ser conhecido o momento da
segunda vinda de Jesus.
A vinda de Jesus será um fato imprevisível, quanto ao dia e
a hora da vinda, mas totalmente visível, NO DIA E HORA QUE JESUS
VIER.
Não se trata de não vermos quando Jesus surgirá, mas de não
sabermos “o dia e a hora” em que Ele chegará.
Jesus falou que o “dia-hora” da sua segunda vinda é uma
informação que só o Pai sabe.
A bíblia cita muitas passagens dizendo que Jesus vem visível
a todos.
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VERSÍCULOS para esclarecer mais a questão da imprevisibilidade da segunda vinda de Jesus:
 MATEUS 24:42-51 Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso
Senhor. 43 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. 44 Por

isso estai vós

apercebidos também; porque o Filho do homem há de vir à hora em que não
penseis... 51 E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas; ali haverá pranto e
ranger de dentes;
Comentário à expressão: “Por isso, estai vós apercebidos”:

Não podemos confundir a palavra aperceber com a palavra perceber.
Estar “apercebido” é estar aprovisionado, abastecido, provido,
municiado, de alguma coisa. Em outros versículos é dito que devemos
estar “apercebidos”, “cheios” do Espírito Santo, aguardando a vinda de
Jesus.
A necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo, esperando a
segunda vinda de Jesus, NÃO tem nada a ver com uma fictícia vinda de
Jesus em secreto.
Por sua vez, “percebido” significa: ter visto. Por causa da confusão
entre essas duas palavras, (“percebido” e “apercebido”), alguns acham
que Mateus 24:42-51 estaria falando que Jesus viria de forma secreta,
viria de forma NÃO VISTA, VIRIA DE FORMA NÃO PERCEBIDA, por isso acham,
erroneamente, que Jesus viria EM SECRETO. Isso é um erro de entendimento
da bíblia.
O que o Espírito Santo está nos chamando à atenção é para estarmos
ABASTECIDOS, PROVIDOS, APERCEBIDOS, com nossas “candeias” cheias do óleo
e do fogo do Espírito Santo.
Várias passagens da bíblia falam para estarmos “abastecido com o
óleo” (do Espírito Santo), “de estarmos abastecidos com a candeia
acessa”, “de estarmos com vestes alvas”, “para guardarmos as vestes de
salvação, para não estarmos nus espiritualmente”, “de estarmos com os
lombos cingidos da justiça”...
Assim, não se trata de ver, ou não VER, a segunda vinda de Jesus,
mas de estarmos “apercebidos” das bênçãos do Espírito Santo, de estarmos
com o selo/penhor da redenção.
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O termo: “o

Filho do homem há de vir à hora em que não penseis”

significa que o desconhecido para todos, (menos para Deus Pai), é o dia
e a hora da segunda vinda de Jesus.
Quando Jesus vier todos saberão que Ele veio. A visibilidade da
vinda de Jesus é dita em vários versículos da bíblia.

VERSÍCULOS demostrando o desconhecimento da hora em que Jesus virá:
 APOCALIPSE 3:3 Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E,
se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei;
Jesus NÃO disse: “Não me verás quando Eu vier”. Ele disse isso:

“Não saberás a que hora sobre ti virei”.
A vigilância é para não perdermos o que “tens recebido e ouvido”.
Não se trata de um ato de estar “olhando” com os olhos da carne, mas de
não perdermos os valores espirituais que recebemos.
 APOCALIPSE 16:15 Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e
guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas;
A vigilância é para guardar as “suas roupas, para que não ande nu”,
para que não ande sem as vestes de salvação.
O Espírito Santo não está dando orientação quanto a uma vigilância
com os olhos aberto para não perder a hora do arrebatamento.
Trata-se de uma vigilância para não perder as vestes de salvação.
Dizer que JESUS vem como o ladrão significa que o Senhor virá numa
“hora” em que não sabemos.
 LUCAS 12:34 Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
35 Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. 37. Bemaventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando! Em verdade vos
digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá. 38 E, se vier na segunda
vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. 39 Sabei,
porém, isto: que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não
deixaria minar a sua casa. 40 Portanto, estai vós também apercebidos; porque virá o Filho
do homem à hora que não imaginais;
“Estai vós também apercebidos” Significa está provido do Espírito santo.
O que significa: “Lombos cingidos e acessas vossas candeias?” Quer dizer: Ter
como tesouro os lombos cingidos com a justiça de Jesus e TER acendido
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a candeia com o óleo e o fogo do Espírito. Significa está batizado com
o Espírito Santo.
O Espírito Santo é o sangue de Jesus, o tesouro de Deus para os que se
salvam – o preço da redenção. Isso, NADA TEM A VER COM o ensino de uma
VINDA SECRETA DE JESUS para buscar alguns servos e depois buscar judeus,
como se Jesus tivesse dois povos, dois corpos...
 I TESSALONICENSES 5:1-8 Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não

necessitais de que se vos escreva; 2 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, e de modo nenhum escaparão. 4 Mas vós, irmãos, já não estais em
trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão; 5 Porque todos vós
sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas. 6 Não
durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios; 8 Mas nós, que
somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por
capacete a esperança da salvação;

COMENTÁRIOS SOBRE ALGUNS VERSÍCULOS ACIMA:
 Verso 2: “Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor

virá como o ladrão de noite”. O dia e a hora da segunda vinda de
Jesus são informações que só Deus Pai conhece. Não significa que
Jesus vem em secreto, mas que é desconhecido o ‘dia e a hora’ em
que Ele virá.
 Verso 4,5: “Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele

dia vos surpreenda como um ladrão; porque todos vós sois filhos da luz e
filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas”.
Os filhos da luz não serão pegos desprovidos das bênçãos do
Espírito. A vigilância que os servos têm que ter é a vigilância de estar
com os frutos do Espírito Santo, está vivendo como filhos da luz, filho de
Jesus.
 Verso 8: “Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da
couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação”.
Os servos estão “apercebidos”, providos das bênçãos do
Senhor, preparados e esperando o dia e hora do arrebatamento.
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Exemplos de aprovisionamento que os servos devem ter: fé,
amor, esperança, dons/frutos espirituais, batismo com o
Espírito Santo. Direção do Espírito Santo...
Finalizando a questão da tipologia “ladrão da noite” e sua
aplicação à segunda vinda de Jesus, dizemos:
Um ladrão poderá matar pessoas. Poderá usar máscaras, luvas,
armas, bombas. Poderá vir sozinho, ou em quadrilha. Poderá prender
pessoas, sequestrar, violar. Poderá vir de pé, ou usando veículos.
Poderá abrir a porta ou arromba-la, ou furar a parede, ou teto, ou
pelo piso... Poderá vir em silêncio, ou usando dinamite, tiro,
faca... Nada disso se aplica figuradamente à segunda vinda de Jesus.
Ladrões não costumam anunciar a sua vinda, muito menos roubam
com estardalhaço e ao som de trombetas, alaridos ..., Entretanto,
a segunda vinda de Jesus, embora não seja sabido o dia e a hora
que Ele virá, é anunciado com muitos sinais do princípio das dores,
e sinais das dores da grande tribulação, no céu, na terra, no mar,
nas pessoas.
Portanto, quanto a todos esses aspectos, a segunda vinda de
Jesus será diferente do roubo efetuado por um ladrão da noite.
Assim, percebemos que HÁ MUITAS COISAS as quais UM “LADRÃO DA
NOITE” poderá fazer e não são aplicáveis, tipologicamente, à
segunda vinda de Jesus, dentre tais coisas está à invisibilidade,
pois Jesus virá visível a todo olho.
A vinda de um “ladrão da noite” só é tipo da segunda vinda de
Jesus, somente, quanto ao nosso desconhecimento do “dia e hora” em
que um roubo poderá ocorrer. Não temos como saber em que momento
da noite o ladrão aparecerá. Da mesma forma que não temos como
saber em que momento da “noite espiritual” o Senhor virá buscar o
seu corpo-vivo.
A POSSÍVEL INVISIBILIDADE DE UM LADRÃO NÃO É APLICÁVEL A
SEGUNDA VINDA DE JESUS, principalmente, porque há inúmeros
versículos dizendo que JESUS VEM DE FORMA totalmente VISÍVEL a
todos os olhos. Ignorar a visibilidade da vinda de Jesus é ignorar
a palavra do Senhor. Pregar invisibilidade é pregar mudanças na
profecia do livro de apocalipse.
Pois bem, o uso tipológico para entender a bíblia não pode
gerar anulação de parte da própria bíblia.
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Não podemos acatar o uso tipológico de um ladrão que vem às
escondidas, em secreto, para podermos entender a segunda vinda de
Jesus, pois isso anula muitos versículos os quais dizem que Jesus
virá visível a todos.
A seguir desmentiremos outro erro dos pré-tribulacionistas, que
eles usam, na tentativa de comprovarem que a igreja não passará pela
grande tribulação, agora quanto ao termo dia da ira, ira futura...

18) O DIA DA IRA
TRIBULAÇÃO?

do Senhor

SERIA O PERÍODO DA GRANDE

RESPOSTA: NÃO. Respeitando a bíblia de modo algum poderíamos achar
que a grande tribulação seria o dia da ira que o Senhor estará
livrando os seus servos.
Muitas referências bíblicas existem apontando a ira/castigo
imposto por Deus sobre o mundo, no período da grande tribulação.
No entanto, essa ira é passageira. Ela durará em torno de 3,5 anos,
no mundo físico, no mundo passageiro.
Por sua vez a ira verdadeira será o lago de fogo eterno, no
reino espiritual, sobre espíritos e não somente 42 meses de
sofrimento sobre a carne como é o caso da grande tribulação terrena.
O correto, o fato bíblico é que: O dia da ira será o dia do
juízo final, o dia do tribunal de Cristo, onde haverá a confirmação
da sentença condenatória para os espíritos que não foram salvos.
O dia da irá será o dia da manifestação de uma sentença eterna,
no tribunal de Cristo, sobre espíritos condenados ao lago de fogo.
Esse dia ocorrerá aproximadamente 1.000 anos depois da grande
tribulação.
O dia da ira de Deus terá início, mas a duração será eterna.
Esse dia da ira de Deus estar relacionado com o juízo de Deus
sobre espíritos condenados a passarem o mundo vindouro no lago de
fogo...
O dia da ira de Deus, ou lagar da ira de Deus, é o oposto da
salvação de Deus. O dia da ira se refere a juízos e a sofrimentos
espirituais eternos, sobre espíritos, no lago de fogo.
Por sua vez, a grande tribulação será um período de 42 meses
de sofrimento FÍSICO, sofrimento imposto sobre o corpo carnal, e
anterior à segunda vinda de Jesus.
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A grande tribulação será um período de apenas 3,5 anos. Ela
será um sofrimento que terá início e terá fim, como tudo neste
reino material.
A GRANDE TRIBULAÇÃO será sofrimentos materiais, físicos,
terrenos e passageiros, com duração de apenas três e meio anos.
Portanto, o dia da ira é totalmente diferente dos dias da
grande tribulação, tanto quanto a natureza físico-terrena, quanto
à duração temporal de apenas 3,5 anos, tempo cronológico humano.
O dia da ira de Deus será um dia de natureza espiritual e que
redundará em sofrimentos eternos não temporais.
O dia da ira terá início no tribunal de Cristo, mas será de
duração atemporal, ilimitada, tempo eterno.
É um discernimento racional, e totalmente errado, achar que o
dia da ira seria a Grande tribulação, e que Jesus estaria
arrebatando os servos para não sofrerem a grande tribulação.
O motivo da forçação de um entendimento pelo qual atribui à
grande tribulação a qualidade de ser o dia da ira de Deus é a
procura por um fundamento bíblico para dizer que a igreja não
estaria na grande tribulação.

A verdade é essa: Pregam que a ira a qual Deus não destinou aos salvos
seria a grande tribulação. Ensinam isso forçando um discernimento com o
intuito de comprovar que Jesus livraria a igreja da grande tribulação.
Vejamos o raciocínio errado dos dispensacionalista-prétribulacionistas: Como Paulo fala que “Deus não nos destinou para a ira”,
se convencêssemos que a ira futura seria a grande tribulação, ENTÃO a
igreja não passaria pela grande tribulação porque “Deus não nos destinou
para a ira”.
Reafirmamos que o livramento da ira futura se dará pela
salvação eterna dos espíritos dos salvos. Muito embora, sabemos
que Deus guardará seus servos durante a grande tribulação. Mais
mesmo guardando os servos, muitos servos serão atribulados e mortos
durante a grande tribulação, conforme ensina a bíblia.
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O que livra os salvos da ira futura é a aquisição da salvação
eterna. Não seria o livrar da grande tribulação que traria o
livramento da ira futura de Deus.
A ira futura de Deus será expressa na condenação ao LAGO DE
FOGO ETERNO, será o sofrimento de espíritos condenados ao lago de
fogo.
A verdadeira ira de Deus não será OS sofrimentos físicos e
transitórios da grande tribulação.
Quem prega que a ira de Deus seria a grande tribulação está
pregando contrário aos ensinos da bíblia.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE O DESTINO DOS SALVOS É A
AQUISIÇÃO DA SALVAÇÃO, E NÃO O lagar da ira de Deus, o LAGO DE
FOGO:
 LUCAS 3:7 Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de
víboras, quem vos

ensinou a “fugir” da ira que está para vir?;

Joao batista, um conteporaneo de Jesus, está falando de ira
futura, se a ira futura não fosse o lago de fogo não haveria
porque falar de ira futura para uma geração que viveu há mais
de 2000 anos.
 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;
O senhor nos destinou para vida eterna, para o louvor da sua gloria. O
espírito do homem vai parar no lago de fogo por ter rejeitado a salvação
dada por Deus. Deus elegeu e destinou a todos os homens para irem para o
REINO DELE.35

 I TESSALONICENSES 5:9 Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para
a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo;
COMENTÁRIOS sobre algumas EXPRESSÕES da passagem acima: “Porque Deus

não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus
Cristo”;
O contrário da ira de Deus é a aquisição da salvação para nós, através
de Jesus.

35

Leia nosso trabalho para esclarecer sobre eleição e predestinação: “A ELEIÇÃO PREDESTINAÇÃO.”
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Poupar da ira não é livrar o corpo de alguém da Grande Tribulação
passageira, e sim, livrar o espírito de uma pessoa salva, do sofrimento
eterno no lago de fogo eterno.
O que nos livra da ira de Deus é a salvação que Deus nos destinou
através de Jesus.
Pouco adiantaria sermos poupado das aflições físicas da Grande
Tribulação, com duração de 3,5 anos, se nossos espíritos sofrerem as
tribulações do lago de fogo por toda a eternidade.
Se a ira futura fosse a grande tribulação somente os vivos nos dias
da grande tribulação teriam a possibilidade serem salvos da ira de Deus.
No entanto, Deus livra a todos os salvos da verdadeira ira futura de Deus

ATRAVÉS DA SALVAÇÃO ETERNA, ofertada de graça por meio de Jesus.
A ira de Deus se manifestará num porvir sem salvação. A ira futura
não é sofrimentos físicos-terrenos da mesma forma que a salvação não é
valores terrenos e passageiros.
Tanto a ira de Deus como a salvação de Deus são fatos ligados ao
reino dos espíritos, por isso são “coisas” eternas.
FUNDAMENTO COMPROVANDO QUE O DIA DA IRÁ SERÁ A EXISTÊNCIA ETERNA SEM DEUS,
SOFRENDO NO LAGO. O DIA DA IRA JAMAIS SERIA A GRANDE TRIBULAÇÃO:

ira para
ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus 6 O qual

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

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; 10 Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica
o bem...;

Como vemos aqui, o dia da ira está relacionado com a condenação
espiritual. A ira futura terá a confirmação na “manifestação

juízo de Deus”



do

e nunca a manifestação da grande tribulação.

I TESSALONICENSES 1:10 E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou
dentre os mortos, a saber, Jesus,

que nos livra da ira futura.

O Senhor Jesus é quem livra o espírito do homem da condenação ao lago
de fogo.
A ira futura será a segunda morte. É dessa ira que Jesus nos livra,
livra a todos os salvos, da condenação eterna.
O Senhor não livraria, apenas, os crentes que estiverem vivos antes
de iniciar o sofrimento da grande tribulação.

72
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
Se a ira futura fosse a grande tribulação, então, o Senhor livraria
da ira da grande tribulação, apenas, os crentes que estiverem vivos nos
dias imediatamente ANTES de iniciar a grande tribulação.
No entanto, Jesus livra a todos os salvos, vivos e mortos, da IRA
FUTURA, livra DA SEGUNDA MORTE, livra DO LAGO DE FOGO.

 I JOÃO 1:7 Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o
pecado.
O Senhor NOS PURIFICA DE TODO PECADO, COM ESSA PURIFICAÇÃO SEREMOS
LIVRES DA IRA FUTURA, SEREMOS LIVRES DO LAGO DE FOGO. Posto que nenhuma
condenação haja para os que estão em Cristo Jesus.
Quando a grande tribulação terrena chegar, por estarmos salvos por
Jesus, não importa se o servo estar no corpo de carne, ou se morreu, mas,
por estar com Cristo, estará salvo da ira do lago de fogo.
Quem prega que Jesus estaria livrando a igreja da grande tribulação
porque Ele estaria livrando-a do dia da ira está pregando um ENSINO FALSO,
está
ensinando
as
invenções
scofildiana,
pré-tribulacionista,
dispensacionalista.
O DIA DA IRA SERÁ o dia da sentença condenatória, no tribunal de
Cristo, de quem não foi salvo. O dia da ira de Deus será o dia no qual os
condenados serão lançados no lago de fogo, para sofrer o dano da segunda
morte.
Evidente que aqueles os quais não forem “arrebatados” no dia da segunda
vinda de Jesus não serão poupados no dia da ira, no dia do julgamento
final. Porque, todos os salvos serão reunidos com Jesus no da ressurreição
dos justificados, logo depois da grande tribulação.

19) QUAL A ORIGEM DAS
TRIBULACIONISTAS?

FÁBULAS

DISPENSACIONALISTAS,

PRÉ-

RESPOSTA: Essas fábulas têm origem na razão humana, ou em coisa
pior do que a razão humana, por exemplo: O maligno e sua casta de
demônios.
Somente o inimigo tem interesse de se opor ao Senhor, e
confundir, enganar o homem para que esse fique sem salvação.
A origem de um arrebatamento antes da grande tribulação não é
a bíblia.
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O homem considerado pai do pré-tribulacionismo é chamado de
Scofield, Cyrus Ingerson Scofield. Um teólogo dos EUA, que viveu entre
1843/1921.
O pai do dispensacionalismo, uma doutrina atrelada a de Scofield, é JOHN
Nelson DERBY (1800-1882).
Outro homem conhecido no meio pré-tribulacionista é Hal lindsey,
um grande difusor do engano pré-tribulacionista.
Hoje em dia, quase todas as igrejas evangélicas aceitam e
difundem a doutrina racional de J. Derby/Scofield.
Estejamos
certíssimos:
O
pré-tribulacionismo
dispensacionalista não vem de Deus, não vem da palavra do Senhor,
é uma fábula racional, teológica. Essa doutrina é difundida por
muitos crentes inocentes os quais foram enganados, e creram nessas
falsas profecias.
A bíblia ensina que no final dos tempos surgirão falsos
profetas, falsos mestres, falsos ensinos, os quais enganarão a
muitos.
Pré-tribulação é um engano maligno que tem destruído a salvação
de muitos e bons servos. Porque é uma ampla adulteração da profecia
apocalíptica e isso tem como consequência, para o pregador de tal
doutrina.
Quem prega pré-tribulação fica sujeito ao juízo de ser retirado a parte de
tal pessoa da árvore da vida, ou seja, ficará sem salvação, conforme apocalipse 22:18-19.
FUNDAMENTO BÍBLICO PARA EXISTÊNCIA DE ENSINOS MENTIROSOS
MALIGNOS, DIFUNDIDOS POR FALSOS MESTRES, FALSOS DOUTORES:

E

Porque virá tempo em que não suportarão a sã
doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores
conforme as suas próprias concupiscências; 4 E desviarão os ouvidos da verdade,

 II TIMÓTEO 4:3,4

voltando às fábulas;

 I TIMÓTEO 4:1-3 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de
demônios; 2 Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua
própria consciência;
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 II PEDRO 1:16 Porque não vos fizemos saber ... A vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas;
Saiba que grande parte da apostasia no meio cristão é gerada
por falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas, falsos
cristos, os quais induzem os cristãos a APOSTATAR da fé na palavra
de Deus, dando ouvido à palavra de espíritos enganadores.
O grande mal reinante nas igrejas tem sido forjado dentro das
universidades de teologia.
O mal é que muitas igrejas somente levantam pastores e líderes
se tiverem um diploma de teologia, em detrimento da fé bíblica
saudável.
Muitos DIRIGENTES são levantados por causa do conhecimento
teórico racional sem terem fé, e respeito à palavra do Senhor, são
apenas religiosos cheios de sabedoria humana, mas sem fé nem
respeito à palavra de Deus.
Essas universidades, e cursos de teologia, formam um batalhão
de homens que conhecem muito das filosofias-teológicas e pouco
sabem da bíblia, e o que sabe, muitas vezes, ignoram por
conveniência político-religiosa. O que sabem da bíblia preferem
desconhecer para continuarem politicamente corretos para com seus
líderes e liderados, fazem como o rei Saul, para ficarem bem com
os homens rejeitam a palavra de Deus.
No geral pregar errado é admissível, e isso é bíblico. A bíblia
diz que o povo do Senhor perece por desconhecer a palavra de Deus.
Quando pregam o que não conhecem surge os erros teológicos por
estarem desconectados da palavra de Deus.
O apóstolo Tiago disse que todos tropeçam em muitas coisas.
Até Jesus disse que quem ensinar “algo” errado será chamado de
menor no reino de Deus. Com isso o Senhor admitiu os erros nas
pregações.
O PROBLEMA É QUANDO PREGAM MUDANÇAS NA PROFECIA DO LIVRO DE
APOCALIPSE. AI, neste caso, A SENTENÇA É estar sujeito ao juízo de Deus
retirar a parte de tal pessoa da árvore da vida. (APOC.22:18,19). O perigo não
é apenas ser chamado de menor no reino de Deus. O risco real é de
perder a salvação.

75
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
A seguir mais alguns esclarecimentos sobre os sofrimentos da
grande tribulação.

20) O SOFRIMENTO DA GRANDE TRIBULAÇÃO É FRUTO DE CONDENAÇÃO
POR DEUS?
RESPOSTA: NÃO. A grande tribulação em parte é fruto da correção do
Senhor para a igreja morna de Laodiceia, e para o mundo apostata
dos últimos dias. Mesmo sendo sofrimentos temíveis ainda não é a
manifestação do dia da “ira” de Deus.
A grande tribulação é, em parte, a correção de um Pai amoroso
que tudo faz para promover salvação até o último instante antes do
arrebatamento, antes do fechamento da porta do período de salvação.
ENGANA-SE quem acha que a grande tribulação é sinônima de
condenação, e de ira futura.
A grande tribulação, embora seja, em parte, juízo corretivo,
tem a finalidade de promover salvação, e consequente absolvição
para os que se “arrependerem”.
A grande tribulação não é juízo condenatório, se fosse juízo
condenatório não geraria salvação de pessoas, mas ao contrário,
produziria condenação à sentença de morte eterna no lago de fogo
eterno.
Pois bem: Como “Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus”; ROMANOS 8:1, muitos teóricos da bíblia se satisfazem com o
entendimento racional pelo qual a grande tribulação seria uma
condenação, para poderem negar que a igreja estará na grande
tribulação.
Por acharem que a grande tribulação seria uma condenação, seria
a ira futura, ensinam que ela não se aplicaria à igreja.
Seguem esse tipo de raciocínio para dizerem que a igreja será
arrebatada antes da grande tribulação, porque não há condenação
para a igreja.
Insistimos, firmados na bíblia, que a grande tribulação SERÁ
UMA GRANDE OPORTUNIDADE DE SALVAÇÃO.
A Grande tribulação não é condenação, é o GRANDE sinal da vinda
iminente de Jesus.
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Ela produzirá sofrimentos físicos, NO ENTANTO, proporcionará
MUITA FESTA NO CÉU, POR CAUSA DOS “incontáveis” MILHÕES DE SALVOS
DE TODAS AS TRIBOS que serão resgatados da condenação eterna em
plena GRANDE TRIBULAÇÃO.
Da para imaginar uma ira futura de Deus que gere muita alegria
no céu? Não mesmo. Pois é, a grande tribulação não é a ira futura
de Deus. Porque ela gerará muita alegria no céu.36 Ela proporcionará
muita salvação de pecadores de todos os povos da terra...37 Enquanto
a verdadeira ira futura de Deus, o juízo condenatório, gerará muito
sofrimento e ranger de dentes, no lago de fogo eterno.38
FUNDAMENTO BÍBLICO PARA A GRANDE SALVAÇÃO de pessoas em todo o
mundo PROMOVIDA DURANTE A GRANDE TRIBULAÇÃO. HAVERÁ ABUNDANTE
SALVAÇÃO DE GENTIOS E DE JUDEUS DURANTE A GRANDE TRIBULAÇÃO:

 APOCALIPSE 7:9,13 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 eu disse-lhe: Senhor, tu sabes.
E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e
lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro;
 MATEUS 22:10 E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos
encontraram, tanto maus como bons; e a festa nupcial foi cheia de convidados;
 LUCAS 15:7,10 Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que
se arrepende,... 10 Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por
um pecador que se arrepende.
Concluímos esse item enfatizando que todo JUÍZO CONDENATÓRIO
produz condenação, oportuniza a cobrança das transgressões

36

LUCAS 15:7 Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende...

APOCALIPSE 7:9,14 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 nas suas mãos;
14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes
e as branquearam no sangue do Cordeiro.
37

38

MATEUS 13:42 ... Na fornalha de fogo; ali haverá pranto e ranger de dentes;
MATEUS 25:30 Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes.
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praticadas pelo condenado. Isso é o que ocorrerá no dia do juízo
final.
A natureza, a razão da existência, da GRANDE TRIBULAÇÃO não é
condenação de humanos, mas sim a salvação de pessoas de todas as
tribos, línguas, raças, povos...
A grande tribulação oportuniza a salvação de milhões de
pessoas, ela cria a possibilidade de perdão dos pecados de milhões
de pessoas...
O motivo da existência da grande tribulação é para oportunizar
o arrependimento dos pecadores.
A grande tribulação existirá para promoção de oportunidades de
libertar o homem dos seus pecados. A finalidade da grande tribulação
é livrar o pecador do dia da ira de Deus a ser executado no dia do
juízo final.
Deus criou a grande tribulação para produzir SALVAÇÃO, para
promover ABSOLVIÇÃO de pecadores. Portanto, a grande tribulação
não pode ser vista como uma condenação, como a ira futura, mas como
uma grande oportunidade de salvação de muitíssimas pessoas gentias
e judias...
A doutrina humana do pré-tribulacionismo retirou a igreja e o
Espírito Santo de dentro da grande tribulação. Para eles a igreja
teria sido arrebatada antes da grande tribulação. Com isso,
fragilizaram o projeto de Deus para salvação de milhões de pessoas
durante a grande tribulação. Pois, sem a pregação da palavra, não
haveria como nascer da palavra, nem haveria geração de fé em Jesus,
porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor.
Todos deveriam saber: Anunciar a palavra é função da igreja.
Por sua vez, sem o Espírito Santo, dentro da grande tribulação,
não haveria como nascer do Espírito, e sem o Espírito Santo não há
salvação, porque quem não tem o Espirito Santo não pertence a
Jesus...
Jesus virá em dia desconhecido para buscar o seu corpo de
sarcerdotes espirituais que lavou as vestes no sangue do cordeiro
de Deus.
A seguir falaremos sobre outro tipo profético usado por Jesus
para falar do desconhecimento do dia e da hora em que o Senhor virá
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para realizar o “MARANATA”, para fazer o arrebatamento dos servos,
durante a sua segunda vinda.
21)

A 2ª VINDA DE JESUS SERÁ IMPREVISÍVEL À SEMELHANÇA DO
PARTO DE UMA GRÁVIDA?
Resposta: Sim. A bíblia faz um paralelo tipológico entre o
desconhecimento do dia e hora da segunda vinda de Jesus e a
semelhança do desconhecimento do dia e hora do parto de uma grávida.
A semelhança da segunda vinda de Jesus com a grávida é porque
nem mesmo a parturiente sabe o dia e a hora em que a sua cria irá
nascer. Quando nasce todos veem o novo nascido. O nascituro não
vem invisível.
Semelhantemente, quando o Senhor vier TODOS SABERÃO QUE ELE
VEIO, mesmo não sabendo o dia e a hora em que esse fato irá
acontecer. Quando Jesus chegar nós veremos o Senhor cercado de
anjos e de grande gloria.
A comparação da segunda vinda de Jesus como um ladrão da noite
é feita junto com a compração com um parto de uma grávida.
Ambas as comparações são iguais, quanto ao desconhecimento do
dia e da hora em que esses fatos poderão ocorrer.
Da mesma forma que uma grávida apresenta muito “sinais” os
quais apontam para a proximidade do parto, assim é assemelhada a
segunda vinda do Senhor, ambas são antecedidas de muitos sinais.
Uma grávida apresenta o crescimento da barriga, as contrações,
as dilatações, as dores, os inchaços, as mudanças gerais no corpo,
nos hormônios... Quanto mais próximo do “dia e a hora” do parto,
mais sinais aparecem, e maior é a intensidade dos mesmos.
Contudo, o “dia e a hora” do nascimento da criança ninguém
sabe. É percebido que o “dia e a hora” esta perto, será sem demora,
está às portas, será logo, não vai tardar... E o esperado chegará.
Quando a criança chega ela chega visível e audível a todos os
presentes. O novo nascido NÃO vem em segredo, invisível, em
silêncio... Ele vem trazendo consigo uma festa.
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Os sinais, apresentados pela parturiente, servem para que
todos os envolvidos com o parto se preparem para aquele momento
esperado.
Entretanto, existem coisas relativas a uma gravida que não é
aplicável, tipologicamente, à segunda vinda de Jesus.
A segunda vinda de Jesus também tem essas características.
Ela é antecedida de muitos sinais e “dores de parto”. Quanto ao
“dia e a hora” somente Deus Pai sabe, é um segredo de Deus que se
cumprirá ante o toque da sétima trombeta, conforme o livro de
apocalipse.
O princípio das dores, demonstrados através dos sinais, na
terra, no céu, no mar, nas pessoas, estão por toda parte.
A GRANDE TRIBULAÇÃO, as dores plenas do parto, chegará. No
final dela o Senhor Jesus se mostrará COM MUITO ESPLENDOR, MUITA
GLORIA, com som de trombetas e alaridos.
O paralelo bíblico entre o ladrão da noite e o parto de uma
mulher desmonta a tese teológica de que Jesus vem em segredo.
O que é aplicável, tipológico, entre um ladrão da noite e a
vinda de Jesus é o mesmo que é aplicável tipologicamente a um
parto. A semelhança é apenas quanto a “IMPREVISIBILIDADE do dia e
hora em que ocorrerão ambos os fatos.
Alguém tem notícia de uma criança que nasceu e ninguém viu,
porque teria nascido invisível? Não, isso não ocorre. Quando uma
criança nasce ela está corporalmente manifesta; da mesma forma
quando Jesus chegar estará visível a todos.
Pois bem, não é sabido em que “dia e hora” surgiria um ladrão,
da mesma forma que não sabemos em que “dia e hora” ocorrerá o
parto da mulher que está para dar a luz a uma criança. Por
semelhança, também, não sabemos que “dia e hora” Jesus virá para
se reunir com seu povo que foi salvo por Ele.
Não existe versículo bíblico, nem mesmo um só, que apresente
uma segunda vinda de Jesus de forma invisível. Isso é falso porque
geraria
uma
terceira
vinda
visível,
e
uma
segunda
ressurreição/transformação de salvos, bem como, uma segunda
chamada para salvação.
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VERSÍCULOS APRESENTADO O PARALELO TIPOLÓGICO ENTRE AS DORES DO PARTO DE
UMA GRÁVIDA, O DIA DA SEGUNDA VINDA DE JESUS, UM LADRÃO DE NOITE E AS
DORES DO MUNDO EM AGONIA nos dias anteriores a vinda de Jesus:

 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.
A seguir falaremos sobre a visibilidade da segunda vinda de Jesus
para arrebatar o seu povo único, seu Israel espiritual...

22) A SEGUNDA VINDA DE JESUS SERÁ VISÍVEL, LUMINOSA, GLORIOSA
E ÚNICA?
Resposta: SIM. A reunião, o casamento do corpo-de-cristo, com Jesus
SERÁ UM ATO VISÍVEL E CHEIO DE gloria, será uma festa repleta de
alegria...
Será o único CASAMENTO DO FILHO DE DEUS COM seu corpo de
israelitas espirituais.
Não existe na bíblia uma segunda vinda silenciosa, em oculto,
para arrebatar salvos. Vinda escondida é carnal entendimento da
ressurreição/transformação dos salvos e do arrebatamento dos servos
do Senhor.
Pois, porque Deus esconderia o casamento de seu Filho? Ele
sempre disse que será um ato festivo, de algazara, de alarido, de
zunir de trombetas, de muito brilho, iluminado, diante dos olhos
de todos...
O arrebatamento secreto, do tipo “holliwoodiano deixados para
trás”, não existe na bíblia.
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Os pré-tribulacionistas ensinam, nas igrejas, que Jesus viria
mais duas vezes, e até mais de duas vezes. Essas multiplas vindas
de Jesus não existem, na bíblia.
Uma vinda invisível, antes, ou no meio, da Grande Tribulação,
e outra visível, depois da Grande Tribulação, é pura invensão
teológica, é dogma, é razão humana, não tem fundamento na bíblia.
Desde o Velho Testamento vemos profecias anunciando uma única
vinda de Jesus, para estabelecer o seu reino.
EXEMPLO DE VERSÍCULOS DEMONSTRANDO QUE JESUS VEM UMA SÓ SEGUNDA VEZ, E
VISÍVEL, e nesta única segunda vinda o Senhor estabelecerá o seu reinado
milinar na terra:
 DANIEL 2:34-35,44,45 Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio
de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. 35 Então foi
juntamente esmiuçados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como
pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles; mas a

pedra, que feriu a estátua, se tornou grande monte, e encheu toda a terra. 44 Mas,
nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais
destruído; e este reino não passará a outro povo; esmiuçará e consumirá todos esses
reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, 45

Da maneira que viste que do

monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o
bronze, o barro, a prata e o ouro; o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser
depois disto...
Nessa passagem é visto que Jesus, a pedra de esquina, vem
uma só vez, e visível.
Se fossem duas vindas de Jesus, a visão profética, da vinda
da “pedra angular depois de cortada”, teria mostrado “duas
pedras”, ou algo destruindo o reinado humano de forma
invísivel, e depois, o aparecimento de “uma pedra”.
Aqui em Daniel, está demostrado que Jesus virá uma só vez
para estabelecer o reinado Dele aqui na terra, aniquilando todo
o governo humano. Nesta passagem, do livro de Daniel, é visto
que é na única segunda vinda de Jesus que o Senhor assumirá o
reinado terreno.
A única segunda vinda de Jesus é vista também por outros
ângulos. Por exemplo, o livro de HEBREUS capítulos 9 e 10 faz
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uma comparação entre o sacrifício de animais, feita segundo a
lei, e o sacrifício de Jesus.
Ali, é dito que o sumo sacerdote levítico entrava no
santuário terreno, figura do celestial, CADA ANO, com sangue
de animais, para purificar as figuras das coisas que estão no
céu.
Quanto ao sacrifício de Jesus, na passagem acima citada,
é dito que o Senhor entrou, UMA VEZ, no verdadeiro santuario,
no céu, com seu próprio sangue. Portanto, o sumo sacerdote
eterno, através de seu sangue eterno, entra UMA VEZ no
santuário eterno.
O sacrifício de Jesus é UM SACRIFÍCIO PERFEITO realizado
por UM SUMO SACERDOTE PERFEITO, EM UM SANTUÁRIO PERFEITO. Por
ser perfeito em tudo é feito uma só vez e para sempre.
Por fim, o que nos interessa no momento: É dito que “aos
homens está ordenado morrerem uma vez. Assim, Cristo ofereceuse uma vez, para tirar pecados...” Conclui dizendo
que: “Jesus aparecerá, (segunda vinda), UMA VEZ SEM PECADO...
Aos que o esperam para salvação”.
Os atos de idas e vindas repetidas do sumo sacerdote
levítico ao santuário são próprios dos sacrifícios imperfeitos
e terrenos.
O sacrifício de Jesus, ao contrário, por ser perfeito NÃO
TEM IDAS E VINDAS REPETIDAS.
Ele veio uma vez para “eliminar” o pecado e voltará uma
vez, não mais para tratar de pecados, mas para ressuscitar e
arrebatar os salvos.
Na bíblia, não existe essas idas e vindas de Jesus ao
santuário celestial, como se o seu sacrifício fosse imperfeito
ou imcompleto.
A palavra do Senhor fala de apenas “duas vindas do Senhor”.
Uma vez para morrer pelos pecadores e outra vez para arrebatar
os pecadores que aceitaram a morte de Jesus em substituição da
morte do próprio pecador.
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Uma lição disso tudo: “Jesus veio uma só vez para eliminar
o pecado, e virá uma só vez aos que os esperam para a redenção.”
Pois, todos os seus atos são perfeitos.
Jesus entrou SÓ UMA VEZ NO SANTUÁRIO NO CÉU, com seu
sangue. SE Ele saisse e rentrasse novamente Ele teria entrado
duas vezes. Cada vez que Ele sai quando volta Ele entraria
novamente no santuário.
JESUS, no evangelho de João, disse que viria “outra vez”.
Se fosse mais de uma vinda, sendo uma invisível e outra
visível, não importa, o Senhor teria dito: “Outras vezes”...
Como Ele disse no singular significa que será somente mais uma
vez que Jesus virá, para buscar os seus servos.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 JOÃO 14:3 E quando eu for, e vos preparar lugar, “virei outra vez”, e vos
levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também;
JESUS está dizendo, aqui, que vira “OUTRA” vez. Isso é singular. Isso
significa somente uma nova vez. Se Ele viesse mais de uma vez para buscar
salvos Ele teria dito: Virei “OUTRAS” vezes...

Assim, PREGAR MAIS DE UMA segunda vinda DE JESUS do santuário
celestial, (uma visível e outra invisível) é anunciar doutrina
humana, sem base bíblica.
O ensino de uma vinda secreta para buscar salvos é contrário
aos ensimamentos bíblicos.
Vejamos algumas das equivalências erroneas trazidas pelo ensino do
‘arrebatamento secreto’,
tribulacionista:

do

pré-tribulacionista,

ou

meso/mid-

 O arrebatamento secreto equivale ao erro de dizer: Que Jesus
teria sido sacrificado mais de uma vez. Ele veio somente uma
vez para morrer e virá somente uma vez para buscar o resultado
do seu sacrifício.
Para Ele retorna duas vezes para buscar salvos teria que
derramar sangue mais uma vez para levar mais salvos, semelhante
ao sacerdócio levítico.
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O sacrifício de Jesus teria sido imperfeito tal quais os
sacrifícios imperfeitos dos sacerdotes levitas, por isso teria
que ser repetido...
 O arrebatamento secreto equivale ao erro de dizer: Que Jesus
fará uma ressurreição imperfeita, incompleta, pois teria que
voltar mais de uma vez para fazer outra ressurreição e outro
arrebatamento;
 O arrebatamento secreto equivale ao erro de dizer: Que o
sacrifício de Jesus não teria sido perfeito, mas teria sido
igual aos sacrifícios de animais os quais precisavam ser
repetidos;
 O arrebatamento secreto equivale ao erro de dizer: Que Jesus
não está assentado à destra do Pai aguardando o subjugar de
todos os seus inimigos. Jesus teria se levantado antes do
subjugar de seus inimigos para ficar indo e vindo buscar mais
salvos.
VERSÍCULOS FUNDAMENTANDO NA BÍBLIA QUE O SACRIFÍCIO DE JESUS É PERFEITO
E POR ISSO JESUS VIRÁ SOMENTE UMA SEGUNDA VINDA PARA BUSCAR O RESULTADO
DE SEU PENOSO TRABALHO:



HEBREUS 9:11,12,24-28 Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuro, por
um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. 12
Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no
santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 24 Porque Cristo não entrou
num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora
comparecer por nós perante a face de Deus; 25 Nem também para a si mesmo
se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário
com sangue alheio; 26 De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes
desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos uma vez se
manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27 E, como aos
homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, 28 Assim
também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação;

 HEBREUS 10:12:14 Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos

pecados, está assentado à destra de Deus. 13 Daqui em diante esperando até
que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. 14 Porque com
uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados;
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 ATOS 2:34 Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao
meu Senhor: Assenta-te à minha direita, 35 Até que ponha os teus inimigos por
escabelo de teus pés.
 SALMO 110:1 Disse o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até
que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
A bíblia fala de uma segunda vinda visível. Nada há, na bíblia,
sobre uma terceira vinda. Também, não existem duas ressurreições
de justos, mas uma só ressurreição de salvos. Ela ocorrerá na
segunda vinda de Jesus, que será depois da Grande Tribulação.
O arrebatamento secreto, a terceira vinda de Jesus, a divisão
da segunda vinda em duas fases, à divisão do povo/descendentes de
Deus entre judeus e igreja, são doutrinas humanas sem base bíblica.
SÃO FÁBULAS ARTIFICIALMENTE COMPOSTA sobre a vinda de Jesus, como
disse o apóstolo Pedro.
O resultado de ensinos humanos é a PERVERSÃO DA FÉ DE MUITOS;
é o esfriamento da fé em Deus, é a implantação da apostasia do
final dos tempos, é levar os crentes a se desviarem da verdade.

Vejamos MAIS fundamento bíblico demonstrando as distorções
criadas por homens sobre a vinda de Jesus:
 II PEDRO 1:16 Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas...;



II TIMÓTEO 2:16-18 Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade.
17 E a palavra desses roerá como gangrena; entre os quais são Himeneu e Fileto; 18 Os quais

se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram
a fé de alguns;
Como vemos nos versos acima, na igreja apostólica já era
possível notar confusões, desvios da verdade e fábulas, sobre a
segunda vinda de Jesus.
Pois bem,
partes, sendo
Tribulação e a
exemplo do uso

a divisão da segunda vinda de Jesus em duas
uma vez invisível antes, ou no meio, da Grande
segunda parte no final da Grande Tribulação é um
de filosofia teológica no entendimento da bíblia.
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É um exemplo claro do desvio da verdade contida na palavra de
Deus.
A sagrada escritura nada fala de vinda em segredo, ou
dividida em duas fazes, uma secreta e outra visível.
Essa
divisão,
essa
fábula,
foi
montada
pelos
dispensacionalista/pré-tribulacionistas, no século XIX, e
desenvolvida desde então, para artificialmente dar ar de verdade
a uma ressurreição invisível antes da Grande Tribulação.
Em nenhum lugar a bíblia fala que Jesus virá invísivel, nem
fala de uma segunda vinda dividida em duas fases.
Ao
contrário
da
invisibilidade
pregada,
pelos
dispensacionalista/pré-tribulacionista,
há
abundantes
versículos dizendo que JESUS surgirá, uma SEGUNDA VEZ,
totalmente visível, semelhante quando foi elevado ao céu.
Essa reunião visível do Senhor com seu corpo-vivo é vista,
também, sem mudança alguma, em duas bíblias históricas: Uma39 do
ano de 1681 e a outra40 do ano de 1.819.
Vejamos versículos os quais atestam que a segunda vinda será totalmente visível
e única:

39

USAMOS ESSAS VERSÕES ANTIGAS PARA DEMONSTRAR QUE NÃO É UMA QUESTÃO DE VERSÃO DA BÍBLIA, MAS
UM ENSINO QUE CONSTA NOS ORIGINAIS MAIS ANTIGOS E FIÉIS:
Bíblia impressa em 1.681, AMSTERDAM, João Ferreira de Almeida, Cia das Índias Orientais:

40



I Coríntios 15:52 Em hum momento, em hum abrir de olho, a última trombeta: Porque a trombeta ha de foar, e os mortos
refufcitarao incorruptíveis: Mas nosoutros avemos de fer transformados;



I Thessalonicenses V. 16,17 Porque o mefmo Senhor defcenderá do Ceo com algazarra, e com voz de Archanjo, e com a
trombeta de Deus: E os que em Chifto morréraó, refufcitarám primeiro.17 Defpois nosoutros os que vivermos, e até em
taõ ficarmos, feremos juntamente com eles em as nuveis arrebatados a receber a o Senhor em o ar: E affi estaremos
fempre com o Sñor.

Bíblia impressa em 1.819, LONDRES, João Ferreira de Almeida:


I CORINTHIOS XV,52 Em hum momento, em hum abrir e cerra de olhos, á ultima trombeta: Porque a trombeta soará,
e os mortos resuscitaráõ incorruptíveis, e nos seremos transformados.



I A OS THESSALONICENSES IV, 16,17 Porque o mesmo Senhor do ceo descenderá com algazarres, e com voz de
]archanjo, e com a trombeta de Deus: e os que em Christo moréraõ, primeiro resuscitaràõ: 17 Despois nos outros, os que
ficarmos vivos, seremos juntamente com eles em as nuveis arrebatados, saindo a o encontro a o Senhor em o
ar: e o assi estaremos sempre com o Senhor.
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 I TIMÓTEO 6:14-15 Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até à

aparição de nosso Senhor Jesus Cristo; 15 A qual a seu tempo mostrará o bemaventurado, e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores;
As palavras “aparição” e “mostrará”, no verso acima, nos informa
que a segunda vinda de Jesus será visível.
Por esta passagem também entendemos ser ÚNICA à vinda de Jesus.
Se fossem mais de uma VINDA a palavra teria dito “as aparições” e
“mostrão”. Quando o apóstolo usou o singular por si já é indicativo
de uma única e visível vinda para buscar os salvos.
 II TESSALONICENSES 1:10 Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se
fazer admirável

naquele dia em todos os que crêem...;

A palavra “admirável” carrega em seu significado a ídeia de ver,
de ser contemplado, “mirado”, com os olhos. Portanto, a vinda do
Senhor será VISÍVEL, pois não temos como admirar o que não vemos, ou
não contemplamos.
Aqui também percebemos a singularidade, a unicidade, da segunda
vinda de Jesus para buscar salvos através da expressão: “naquele dia”.
Se Jesus viesse mais de uma vez haveria de está escrito: “naqueles

dias”.
“Todos os que crêem” demonstra que todos os salvos, de todas as épocas,
inclusive os da Grande Tribulação, participarão juntos da glorificação
de Jesus.


LUCAS 21:27 E então verão vir o Filho do homem numa nuvem, com poder
e grande glória;
“Verão vir”... Significa que a vinda de Jesus será visível. Só vemos
aquilo que está visível.
Como vimos nos versos acima: a Vinda não será secreta, MAS
VISÍVEL. Pois, uma das finalidades da vinda visível do Senhor é para
mostra o seu esplendor, o seu poder e a sua majestosa gloria. Durante
a segunda e única vinda visível Jesus é apresentado como um Senhor
todo poderoso, admirável, portanto, visível.
Se Jesus viesse secretamente como o mundo saberia do seu poder e
grande gloria?



HEBREUS 9:28 Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados
de muitos, aparecerá
para salvação.

segunda vez, sem pecado, aos que o esperam
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O termo “Aparecerá

segunda vez”...

Demonstra visíbilidade e

pessoalidade na segunda vinda de Cristo. Algo só aparece se estiver
visível, corporalmente presente.
Esse versículo fala que a segunda vinda de Jesus é um
acontecimento visível. É um evento que “aparecerá”, ou seja, é um
ato visível.
A expressão: “segunda

vez”

nos indica uma só ocorrência da

segunda vinda de Jesus. Se fossem mais de uma vinda, o Espírito
santo teria deixado escrever “nas vezes” ou na “segunda vez” e na
“terceira vez”...
Como lemos não se trata de uma vinda SECRETA como ensinam alguns
teólogos racionais pré-tribulacionistas.
Além disso, o versículo acima deixa claro que é na SEGUNDA VEZ
que Jesus estará visível AOS QUE ESTARÃO ESPERANDO PARA SALVAÇÃO.

O recorte: “Aos que o esperam para salvação” fala de todos os servos
que morreram crendo na salvação e de todos os servos que estarão
vivos aguardando a transformação, esperam o recebimento de novos
corpos espirituais.
Portanto, não existe verdade em dizer que a segunda vez será
invisível e a TERCEIRA (?) SERÁ VISÍVEL. Também não é verdade que
os servos serão LEVADOS para o céu sem a presença do Senhor. Pois,
é Ele que vem visível, e pessoalmente, para se reunir com o seu
corpo de sacerdotes espirituais, com os israelitas espirituais.


ATOS 1:9-11 E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o
recebeu, ocultando-o a seus olhos. 10 E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto
ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. 11 Os quais lhes

disseram: Homens galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus,
que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu

o vistes ir.
Esse versículo ENSINA que Jesus virá VISÍVEL. Pois, Ele voltará
como foi elevado ao céu.
Como está escrito na passagem acima, Jesus estava visível no
momento da sua partida. Visivelmente, também, o Senhor voltará para
buscar o seu corpo/povo, que o aguarda para ser ressussucitado e
arrebatado.
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Caso existisse uma vinda invisível de Jesus os versículos acima,
(ATOS 1:9-11), seria uma contradição bíblica inexplicável, porque
Jesus estava visível quando partiu e voltaria invisível na sua
segunda vinda...
MAIS VERSÍCULOS CONFIRMANDO QUE JESUS VIRÁ VISÍVEL.
 MATEUS 24:30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da
terra... Verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande
glória.
“Verão de o verbo ver” significa que Jesus estará visível na sua
vinda. Mais uma passagem a ensinar que Jesus vem segunda vez VISÍVEL.
Não há nada de secreto na segunda vinda de Jesus, não há como vermos
o que estar invisível...
 TITO 2:13 Aguardando a bem-aventurada esperança e o

”aparecimento” da glória

do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo;
Aparecer é se mostrar, é estar visível, como todos sabem
aparecer, aqui, é antônimo da invisibilidade pregada pelos prétribulacionistas.
Além do mais, não há gloria alguma em algo que não podemos ver,
nem perceber.
 APOCALIPSE 1:7 Eis que vem com as nuvens, e

todo o olho o verá...

“Todo olho o verá” – Jesus virá visível a todo o mundo.
Esse versículo desdiz a falácia a qual prega que somente a
igreja verá o Senhor, e também, claramente, desmente a pregação
de um arrebatamento pré-tribulacional invisível.
TODO OLHO É TODO OLHO. Jesus certa vez disse “o mundo não
me verá mais...” Se, aqui, na segunda vinda, o mundo não o
visse ELE teria dito algo parecido com: “somente vocês me
verão”...
Existem muitos outros versículos os quais dizem QUE a ressurreição
será um ATO VISTO DO ORIENTE AO OCIDENTE. Isso é: A segunda vinda de
Jesus será totalmente visível. Jesus estará visível, iluminado, SERÁ
MOSTRADO, nas nuvens a todo olho que possa e queira vê-lo.
MAIS VERSÍCULO FALANDO QUE JESUS ESTARÁ VISÍVEL NA SUA SEGUNDA
VINDA:
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 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;

 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.
Os versículos acima falam da visibilidade, “ILUMINADO”, “MOSTRADO”, e
não da rapidez da segunda vinda de Cristo.
Há muitos outros versículos, já mencionados, os quais garantem que
todo olho verá a segunda vinda de Jesus.
Para que todo olho o veja é necessário que a visibilidade da segunda
vinda de Jesus demore o suficiente para que a palavra do Senhor se cumpra.

NOVO ALERTA geral sobre tipologia / SIMBOLOGIA bíblica: Toda
tipologia bíblica é aplicável somente naquilo que “ALGO” tem de
relevância e semelhança com o elemento tipificado. Se um tipo bíblico
fosse completamente igual ao ser tipificado isso não seria um tipo, mas
seria a própria coisa figurada/tipificada. Por outro lado, um tipo
simbólico, bíblico, não pode ser usado com anulação de versículos da
própria bíblia. Se ocorrer anulação não é tipologia será uma
contradição, uma fermentação, uma anulação da palavra de Deus.
Por isso enfatizamos que a rapidez de um relâmpago não é
aplicável à vinda de Jesus. O que é tipológico e aplicável, por
semelhança, entre um relâmpago e a segunda vinda de Jesus, é somente
a VISIBILIDADE da segunda vinda de Jesus NAS NUVENS e a manifestação
visível de um relâmpago NAS NUVENS.
A RAPIDEZ de um relâmpago não é aplicável à vinda de Jesus, porque
há muitos versículos os quais também regem o evento da segunda vinda de
Cristo, e esses versículos apresentam características as quais não
comporta rapidez.
Por exemplo: Será um ato glorioso, será um ato visível a todo o
olho, será uma grande festa, Ele virá nas nuvens se mostrando a todos...
Se fosse um evento rápido demais “NEM TODOS O VERIAM”, “NÃO DARIA
PARA VER A GLORIA DO SENHOR, NÃO HAVERIA UMA FESTA”... E isso seria
contrário ao que ensina a bíblia.
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O TERMO: “Como relâmpago” é aplicável apenas quanto à visibilidade
e não quanto à rapidez de um raio.
A visibilidade chega a ser, até certo ponto, contrária à rapidez,
pois quando algo é extremamente rápido será invisível aos olhos humanos.
Todos os versículos deste tópico demostram que Jesus virá na próxima
vez, VISÍVEL, MAJESTOSO, GLORIOSO, iluminado, para buscar os seus servos.
Nessas passagens, citadas acima, fica claro que Jesus virá uma ÚNICA
SEGUNDA VINDA, e que todos poderão vê-lo.
Como não haverá mais outra vinda para buscar salvos, fica claro que
depois da vinda, para a primeira ressurreição, não haverá mais salvação,
nos moldes que conhecemos hoje. Pois a porta, a oportunidade, de salvação
TAL QUAL CONHECEMOS HOJE, será encerrada, quando Jesus vier na segunda
vinda.
Percebe-se, também, que a segunda vinda tem que ser depois da Grande
Tribulação, posto que, durante toda a Grande Tribulação haverá pessoas
lavando as vestes no sangue do Cordeiro de Deus.
Outra questão a ser notada é a presença da igreja durante a G.
Tribulação. Porque SÓ HÁ SALVAÇÃO COM A OPERAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
FORMANDO o corpo de Cristo. Como há salvação até o fim da grande
tribulação é porque o corpo de Cristo, do qual a igreja é parte, estará
dentro da grande tribulação.
Para haver salvação é necessária a pregação da palavra de Deus, pois
a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Pregação da palavra é missão da
igreja, movida pelo Espírito Santo.
Não haveria conversão durante a Grande Tribulação se o Espírito Santo
e a igreja já tivessem sido retirados, pelo fictício arrebatamento
secreto, pregado pelos pré-tribulacionistas.
Mais um ponto a nos embasar uma segunda vinda de Jesus depois da
grande tribulação é o fato da segunda vinda de Jesus dar início ao
milênio.
Se Jesus tivesse vindo secretamente não teria como
visivelmente o seu governo milenar na terra, nessa ocasião.

iniciar

O livro de apocalipse diz que a vinda para arrebatar os salvos e o
início do reino milenar de Cristo ocorrerão no mesmo instante do toque
da trombeta do sétimo anjo do apocalipse. A sétima trombeta ocorrerá
durante o final da grande tribulação. É nesse momento profético que o
Senhor fará o arrebatamento e também dará início ao reinado milenar.
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Outro problema inexplicável pela teoria pré-tribulacionista é a
promessa do Senhor para aqueles que participarem da primeira
ressurreição. Segundo o livro de apocalipse, somente os
ressuscitados na primeira ressurreição serão os que não estarão
sujeitos à morte eterna. Portanto, todos os demais, que não estiverem
na primeira ressurreição, na ressurreição DOS JUSTIFICADOS, estarão
debaixo da pena de morte eterna no lago de fogo.
Assim, de nada adiantaria Jesus vir invisivelmente para fazer a
primeira ressurreição, e depois fazer mais uma ressurreição visível,
porque quem não subiu na primeira ressurreição não seriam salvos numa

quem não
participar da primeira ressurreição estará debaixo da
pena de morte eterna no lago de fogo.
eventual segunda, terceira, enésima vinda de Jesus, ... Porque

VERSÍCULO FUNDAMENTANDO QUE A MORTE ETERNA NÃO TEM PODER SOBRE OS QUE
PARTICIPAREM DA PRIMEIRA RESSURREIÇÃO. Quem não estiver nela estará
sujeito ao 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; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos.

“Sobre estes”, DELIMITA
aqueles os quais a segunda morte não terá poder.
A expressão, do versículo, acima:

Qual a pessoa que a morte eterna não tem
poder? Resposta: “Aquele
primeira ressurreição”.

que

tem

parte

na

Por essa passagem da profecia apocalíptica chegamos a seguinte
conclusão: Se Jesus viesse em secreto para ressuscitar servos antes da
grande tribulação, os que ficassem para trás, os que não fossem
ressuscitados no arrebatamento secreto, teriam como consequência
sofrer a segunda morte, sofrer no lago de fogo eterno.
Quem não estiver na primeira ressurreição estará debaixo do poder
da segunda morte. A segunda morte é a eternidade no LAGO DE FOGO.
Sabemos que a segunda ressurreição será a ressurreição dos condenados
ao lago de fogo. Ela só ocorrerá depois de 1000 anos, contados a partir
da primeira ressurreição, e não a partir de mais sete anos, ou de mais
três e meio anos, depois da ressurreição dos justificados.
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A seguir falaremos sobre a tipologia bíblica dos dias de Noé. Jesus
falou que sua segunda vinda, que o MARANATA, será como nos dias de Noé.
Vejamos um pouco sobre esse tipo profético, como ele contradiz as
teorias racionais pré-tribulacionistas-dispensacionalistas.

23) JESUS CITOU OS DIAS DE NOÉ. HÁ LIÇÕES PARA NÓS NA
HISTÓRIA DE NOÉ?
Resposta: Sim. Tudo que foi escrito é para nosso ensino. Sabendo, porém
que nem todos os fatos ocorridos nos dias de Noé ocorrerão igualmente
nos dias da segunda vinda de Jesus.
O evento dilúvio e Noé é um tipo profético que prenuncia a segunda
vinda de Jesus. Por ser um tipo bíblico nem tudo que ocorreu nos dias do
dilúvio será igual aos dias da segunda vinda de Jesus, mas esse tipo tem
muito a nos ensinar sobre a profecia do arrebatamento.

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.

O Senhor fez referência ao período de Noé. Jesus disse que a sua
segunda vinda será semelhante aos dias de Noé.
Sabemos que Noé demorou muitas dezenas de anos construindo uma arca
de madeira a mando de Deus. Esta arca impediu que Noé, sua família, e
muitos animais, morressem no dilúvio.
Todos os homens dos dias de Noé viram a construção da arca, e todos
viram Noé e os animais entrarem na arca. Isso 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 no mundo
inteiro. Ela está há quase 2000 anos anunciando a segunda vinda de Jesus
para fazer a ressurreição/transformação e o arrebatamento/reunião da
família de Jesus.
Os animais iam, por operação de Deus, até a arca de Noé, sem serem
forçados a aceitar a salvação do dilúvio, por meio da arca de Noé.
Hoje uma pessoa vai movida pelo Espírito Santo, para a igreja, não
é por força ou violência que uma pessoa aceita a salvação ofertada por
Jesus...
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Depois que Noé sua família e os animais entraram na arca a porta da
arca foi fechado pelo lado de fora. Ninguém mais pode entrar na arca.
Não houve salvação depois que a porta da arca de Noé foi fechada pelo
Senhor, isso é profético: Não há segunda chance para ninguém.
Quem estava fora da arca foi morto pelo dilúvio. Não houve duas
oportunidades de salvação, nem uns entraram e dopois o restante entrou
na arca. Nem Noé fez uma arca para levar os animais e outra para levar a
sua família. Todos subiram juntos numa única ARCA.
Esses fatos são tipológicos, são proféticos, quanto à segunda vinda
de Jesus para se reunir com sua família de salvos. Todos os salvos,
gentios e judeus serão arrebatados da terra de uma só vez.
Sabemos que os gentios são tipificados na bíblia pelos animais
impuros,41 enquanto Noé e sua família biológica falam, profeticamente, de
Jesus e dos judeus, a família terrena de Jesus.
TODOS os que foram salvos das águas diluvianas ESTAVAM JUNTOS DENTRO
DA ARCA. Portanto, tal qual foi nos dias de Noé, onde Noé sua família, e
os animais, estavam todos juntos, assim será na segunda vinda de Jesus.
A porta da salvação será fechada, quando Jesus vier para buscar o
seu corpo de israelita espiritual.
Da mesma forma que não houve salvação depois que a porta da arca de
Noé foi fechada, também, depois da segunda vinda de Jesus para ressuscitar
os seus servos não haverá mais chance de salvação, nos moldes de hoje,
nem mesmo de Judeus, porque todos subirão juntos e estarão unidos com
Jesus para sempre.
Porta fechada representa o fim do período de preparação do corpo de
Cristo para a ressurreição, e para a união com o Senhor.
Noé foi poupado dentro da Grande Tribulação do dilúvio. Não foi
retirado para não ver e não sofrer o juízo de Deus, na sua época,
demonstrada através do dilúvio.
A história de Noé é um tipo profético o qual aponta para a história
da igreja. Assim, como Noé foi poupado da morte mesmo passando pela
grande tribulação do dilúvio, igualmente, os servos que estiverem vivos,
a igreja dos dias da grande tribulação, será poupada pelo Senhor mesmo
dentro da Grande Tribulação.
Pois é: O Senhor não tira o seu povo do mundo. Todavia, os livrará
do mal.42
41

ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 10 conta a salvação de Cornélio e como o apóstolo Pedro discerniu
que os animais impuros eram figuras apontando para aos gentios.
42

JOÃO 17:15 Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
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Explicando mais um pouco a questão de a tipificação ser limitada àquilo
que uma coisa tem de semelhante com outra.
Um tipo nunca é totalmente igual ao ser/evento tipificado...:
Jesus disse que sua segunda vinda será como nos dias de Noé. Mesmo
o Senhor falando da semelhança profética entre os dois eventos, por que
NÃO dizemos que na segunda vinda de Jesus haveria um novo dilúvio? Por
que NÃO dizemos que todos os humanos “não salvos” e os animais serão
mortos, como foi nos dias de Noé? 43 Porque NÃO construímos uma arca de
madeira, para esperar a segunda vinda de Jesus, se Jesus disse que a sua
vinda será como nos dias de Noé?
RESPOSTA: Porque a palavra textualmente diz que não haverá mais

dilúvio como juízo sobre a terra.44 A bíblia também diz que não
haverá novo juízo sobre os animais por causa dos homens45 e porque
a palavra diz que haverá um reinado de Jesus, e de seu povo
espiritual, sobre os humanos, por 1000 anos, logo após a segunda
vinda do Senhor.
As passagens bíblicas, acima referidas, demonstram que não haverá
eliminação de todos os “não salvos” na segunda vinda, nem haverá água a
cobrir toda a terra. Embora isso tenha ocorrido nos dias de Noé e Jesus
ter dito que sua vinda será como nos dias de Noé, mesmo assim, destruição
total dos humanos, novo dilúvio, construção de arca, não é aplicável à
segunda vinda de Jesus.
Como vimos, anteriormente, alguns fatos dos dias de Noé não são
aplicáveis à segunda vinda de Jesus.
Mesmo os dias de Noé sendo tipo profético da segunda vinda de Jesus
nem tudo que ocorreu com Noé irá ocorrer, igualmente, quando Jesus voltar
à segunda vez.
OUTRA OBSERVAÇÃO: NEM TUDO QUE OCORREU NOS DIAS DE LÓ/SODOMA/GOMARA
TAMBÉM será APLICÁVEL AO ARREBATAMENTO.

43

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.
44

GÊNESIS 9:11,15 E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio,
e que não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. 15 Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre
toda a alma vivente de toda a carne; e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne.
45

GÊNESIS 8:21 E o SENHOR sentiu o suave cheiro, e o SENHOR disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a

terra por causa do homem..
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Alguns usam os dias de Sodoma, quando Ló foi retirado antes de
cair fogo sobre Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas, COMO TIPO
profético DO ARREBATAMENTO ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
No entanto, o fato do fogo sobre o mundo, à semelhança de
Sodoma, será um evento que ocorrerá somente depois do MILÊNIO.
O fogo caindo sobre o mundo de Ló/Sodoma é figura profética do
fim do mundo em fogo, profetizado, inclusive, pelo apostolo Pedro.
O evento “Ló sendo poupado do fogo sobre Sodoma”, NO QUE DIZ
RESPEITO À DERRAMAMENTO DE FOGO, não é uma tipologia “aplicável”
ao arrebatamento. Pois, durante, e imediatamente após, o
arrebatamento não haverá derramamento de fogo para destruir o
mundo...
O que é aplicável, tipologicamente, tanto a Ló/Sodoma e também
nos dias de Noé, quanto ao arrebatamento, é o fato das pessoas
estarem vivendo suas vidas DISSOLUTAMENTE até chegar o instante do
juízo do dilúvio, do juízo de fogo sobre Sodoma 46 e também do juízo
do arrebatamento dos salvos com consequente fechamento do tempo de
salvação, nos moldes atuais...
Enfatizando para perceberem as diferenças tipológicas dos dois
eventos, e podermos entender o que é profético e aplicável ao
arrebatamento em cada caso:

A tribulação do dilúvio sobre o mundo nos dias de Noé:
 Houve chuva de águas e não houve chuva de fogo. Nos dias do
arrebatamento da igreja não haverá nem dilúvio nem de fogo
para destruir o mundo na sua totalidade;
 Noé não foi retirado do mundo para não sofrer o dilúvio. Tal
qual Noé, a igreja não será retirada antes da grande
tribulação. Ela não será retirada, mas será poupada dentro
da grande tribulação, a semelhança de como Deus poupou a Noé
e os que com ele estavam dentro da arca.
 Noé foi instruído e preparado por Deus para ser poupado do
juízo do dilúvio. Noé foi poupado da morte durante o dilúvio
mesmo estando debaixo da chuva, e vivendo os efeitos da
46

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.
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enchente diluviana. Semelhantemente ocorre com a igreja. Ela
está sendo instruída para poder escapar do juízo eterno mesmo
tendo que presenciar a grande tribulação, através dos servos
que estiverem vivos naqueles dias.

A tribulação sobre o mundo nos dias de Ló, Sodoma e
Gomorra:
 Houve chuva de FOGO, e não houve chuva de água. Derramamento
de fogo que destrói não é aplicável ao corpo de Cristo. A
igreja não passará por chuva de fogo que destruirá todo o
mundo, nem por chuva de água de dilúvio. No entanto, a igreja
estará presente durante toda a grande tribulação, mas será
guardada do mal, como Deus providenciou o livramento para
Noé e para Ló;
 Ló foi retirado antes de o fogo cair sobre Sodoma. Isso não
é aplicável à igreja. Ela não será retirada antes da grande
tribulação. Ela estará presente, mas não sofrerá todos os
danos da grande tribulação.

As aflições sobre o mundo nos dias da grande tribulação,
antes do arrebatamento:
 O corpo de Cristo estará presente durante a grande
tribulação, da mesma forma que ocorreu com Noé. Portanto,
diferente do que ocorreu com Ló em Sodoma. Ló não estava
presente na hora do juízo, diferente do que ocorreu com Noé,
e diferente do que ocorrerá com a igreja dos dias da grande
tribulação;
 O povo do Senhor somente será arrebatado depois da grande
tribulação, isso será semelhante ao que houve com Noé,
portanto, diferente do que aconteceu com Ló;
 O povo do Senhor passará pela grande tribulação de seu tempo,
porém sem sofrer os efeitos do juízo de Deus, assim como
ocorreu com Noé.
 Como vemos: Noé estava presente durante a tribulação do
dilúvio. Por sua vez, Ló foi tirado antes da tribulação do
fogo sobre Sodoma.
Quanto ao fato de Ló ter sido retirado antes da tribulação
do fogo e Noé está presente durante a tribulação do dilúvio,
quanto a esse fato, o evento “Noé/dilúvio” e “Fogo/Sodoma”
são diferentes, porém não contraditórios. Posto que, o fato
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da retirada de Ló antes do fogo cair sobre Sodoma, “o fato
fogo” NÃO É APLICÁVEL ao arrebatamento do povo do Senhor,
porque os servos que estiverem vivos naqueles dias da grande
tribulação passarão pela G. Tribulação, e Ló não passou pelo
fogo dos seus dias.
Sabemos que o corpo de Cristo, do qual a igreja é
coparticipante, estará na grande tribulação porque existem
versículos dizendo que o Senhor somente virá DEPOIS DAS
AFLIÇÕES DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Exemplos disso: MATEUS
24:29,30 ; MARCOS 13:19,24,26;
Pois bem, no momento do fim do mundo em chamas, à semelhança
do que ocorreu em Sodoma, neste instante, o arrebatamento da igreja,
o MARANATA do Senhor Jesus, já terá ocorrido há MAIS DE 1000 ANOS.
No item seguinte, veremos mais uma profecia tipológica sobre
a saída deste mundo para nos unirmos com Jesus. Vejamos a figura
profética da saída do povo israelita do Egito.

24) A SAÍDA DO EGITO É UMA PROFECIA SOBRE O ARREBATAMENTO?
RESPOSTA: SIM. Através desta profecia também vemos os erros dos
pré-tribulacionistas ao pregarem dois, ou mais arrebatamentos,
duas, ou mais, transformação de salvos.
A saída do Egito foi única. Ninguém ficou no Egito para sair
depois. O mar vermelho abriu uma só vez para dar passagem a todo o
povo do Senhor de uma só vez.
Primeiro é importante lembrarmos que Moisés é um tipo profético
de Jesus. Por sua vez, os estrangeiros, a grande mistura de gente,
que saiu do Egito, fala dos gentios salvos.
As doze tribos descendentes de Jacó são os israelitas que
viveram por fé. Esse Israel espiritual irá sair do mundo, rumo ao
reino celestial, juntos com Jesus, o nosso Moisés.
A saída dos israelitas do Egito, enquanto profecia do
arrebatamento dos salvos, antecipa como Deus poupará os seus servos
durante a Grande Tribulação. Ali, no Egito o Senhor derramou seu
juízo sobre faraó e sobre os egípcios antes de tirar o seu povo.
No entanto, nenhum dos israelitas sofreu as pragras.

99
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
Após o povo do Senhor ser retirado nenhum dos israelitas, nem
estangeiros que sairam com eles, ficou para sair depois. Todos,
que quiseram sair, sairam para a terra prometida de uma só vez.
No Egito, apesar das dez pragas serem derramadas sobre todos,
elas não chegavam à tenda do povo de Deus.
Deus não retirou o seu povo do Egito para poder executar seus
juizos sobre o Egito, nem o Senhor retirou uma parte de seu povo e
nem depois recolheu um restante que teria ficado para sair depois.
Portanto, não existe essa estória de duas saídas do mundo, de
dois arrebatamentos do povo de Deus.
Não existe um arrebatamento invisível antes da grande
tribulação e mais um arrebatamento visível depois da grande
tribulação. Duplas ressurreições de salvos não existe na bíblia.
Aqui, na profecia da saída do Egito, o primeiro erro dos
dispensacionalistas-pré-tribulacionistas estar em pregar que os
judeus ficariam para sair depois, enquanto Moisés, pelo Espírito,
profetizou que não ficaria nem uma unha para trás. Muito menos
poderia ficar uma boa parte do rebanho do Senhor, os judeus, para
saírem depois, como pregam erradamente os pré-tribulacionistas.
Todos, que quiseram sair, saíram juntos do Egito. Saíram
juntos, os judeus, os gentios que quiseram sair, as ovelhas, os
animais dos judeus, TODOS ELES, saíram juntos do Egito, ninguém,
nem mesmo uma unha ficou para sair depois.
O segundo erro dos pré-tribulacionistas, demonstrada na
profecia da saída do Egito, e que antes de partir do Egito os
judeus sacrificaram cordeiros e os comeu por INTEIRO.
O que sobrou de todos os cordeiros imolados foi queimado. NADA
sobejou de cordeiro, nem carne, nem sangue, sobrou para alimentar
quem ficou no Egito.
Essa parte da profecia aponta para o fato de que DEPOIS DA
SAÍDA DO POVO israelita espiritual, 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 o Senhor.
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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, somente letra sem o Espírito que dar vida à
letra.
O Espirito santo, o sangue, que vivificava a palavra também
será recolhido junto com o corpo do Senhor. Não haverá mais o
sangue do cordeiro de Deus PARA SANTIFICAR, e selar os “umbrais
dos corações”, de QUEM FICAR NO MUNDO.
O Espírito Santo sairá porque o Espírito é o sangue de Jesus
que estará DENTRO DO CORPO-POVO-DE-CRISTO, esse corpo-povo,
composto por judeus e gentios, será recolhido, levando dentro de
si o sangue de Jesus.
Somente haveria salvação depois do arrebatamento, como ensina
erradamente os pré-tribulacionistas, se fosse possível haver
salvação sem a carne e sem o sangue do cordeiro Jesus. Salvação
sem Jesus é impossível, segundo a bíblia inteira.
FUNDAMENTO BÍBLICO PROFÉTICO ENSINADO QUE NINGUÉM FICARÁ
PARA SAIR DEPOIS DO ARREBATAMENTO, TODOS SAIRÃO JUNTOS:
 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, nos moldes
de hoje, 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...
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Os estrangeiros e os israelitas saíram juntos do Egito.
NINGUÉM FICOU PARA SAIR DEPOIS.
A SAÍDA do mundo, no arrebatamento, 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 de uma só vez, não
existe dois arrebatamentos do povo/corpo de Cristo porque o povo
do Senhor é um só corpo-povo.
Saiu do Egito não só israelita sangue puro. Saiu junto com a
nação israelita uma grande mistura de raças, povos, tribos, os
intitulados de “estrangeiros”...
Ninguém ficou para sair depois do Egito. Isso é profético:
Todos os salvos do mundo/Egito sairão juntos com Jesus, o nosso
Moisés, de uma só vez, para a terra eterna que mana leite e mel.
Todos os israelitas espirituais sairão todos juntos do mundo
tal qual saíram todos os israelitas do Egito.
Embora já abordado, a seguir comprovaremos que o Espírito Santo
estará presente durante todo o período da graça salvadora, período
que vai até a segunda vinda depois da grande tribulação.

25) O ESPÍRITO SANTO ESTARÁ PRESENTE NA GRANDE TRIBULAÇÃO?

Resposta: Sim. A igreja e o Espírito Santo estarão presentes
durante toda a grande tribulação.
Se o Espirito Santo não estivesse na Grande Tribulação não
haveria salvação de milhões de pessoas, de todas as tribos, línguas,
raças, durante a grande tribulação.
Salvação é um ato do Espírito Santo dentro do corpo de Cristo,
dentro da igreja.
Vemos a presença do Espírito Santo dentro da grande tribulação
de várias formas, e com muitos fundamentos bíblicos.
A bíblia testemunha que os servos os quais estiverem vivos
aguardando a segunda vinda de Jesus, passarão pela grande
tribulação.
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Os servos salvos teem o Espírito Santo em seus corações. Quem
não tem o Espírito santo não estar salvo.
Jesus prometeu que o Espírito Santo sempre estaria junto da
igreja.
Se os servos já tivessem sido arrebatados e o Espírito Santo fosse
recolhidos, antes da grande tribulação, não haveria nem salvação nem
matança de servos durante a segunda metade da Grande tribulação.
Pois bem, para ter salvação, é necessária a ação do Espírito Santo,
convencendo da justiça, do juízo, e selando servos para a redenção, para
o arrebatamento.
Se admitíssemos que o Espírito Santo não participasse da salvação,
dos servos na Grande Tribulação, teríamos que admitir, CONTRA A BÍBLIA, a
existência de salvação sem o sangue de JESUS. Seria uma salvação por obras
da lei e boas obras humanas.
Se houvesse salvação sem o Espírito Santo seria uma entrada no reino
de Deus sem ter nascido do ESPÍRITO SANTO, sem a participação do sangue
de Jesus, e isso é impossível segundo a bíblia.
Jesus ensinou que Ele é o único caminho que vem até Deus Pai.
Salvação sem Jesus, sem o autor e consumador da fé, é impossível.
Para evitar uma conclusão errônea, a própria palavra fala que os salvos
durante a Grande tribulação: “Lavaram as suas vestes e as branquearam no
sangue do Cordeiro”. Por tanto, foram salvos-selados-lavados pelos sangue de
Jesus, pelo Espírito Santo de Jesus.
O sangue do cordeiro é um tipo profético do Espírito Santo. O Espírito
Santo é o penhor da salvação, é o selo da redenção, é quem faz a lavaguem da
regeneração do espírito do homem, e quem garante o arrebatamento, a união com
Jesus...
VERSÍCULOS MOSTRANDO A NECESSIDADE DO ESPÍRITO SANTO NO ATO DE SALVAÇÃO DO HOMEM:


APOCALIPSE 7:14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que
vieram da Grande Tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no
sangue do Cordeiro;

 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;
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O sangue espiritual do cordeiro eterno é o Espírito Santo.47
Sem o Espírito Santo não há salvação. Pois, é necessário nascer do
Espírito para termos o selo da redenção.
Como haverá pessoas sendo salvas durante a grande tribulação, e
entrando no reino de Deus, é sinal claro da presença do Espírito Santo
durante a Grande Tribulação.
Mais versículos fundamentando a presença do Espírito Santo para se ter
salvação e também durante a G.T.


ROMANOS 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em
vós. Mas,

se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Dele;
(não é de Jesus, não é do Espirito santo).
Como na Grande Tribulação haverá salvação é porque o Espírito Santo estará
sendo concedido durante a Grande Tribulação.

 COLOSSENSES 1:13,14 O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o
reino do Filho do seu amor; 14 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a
remissão dos pecados;
O Espírito Santo é o preço da redenção, é o selo da redenção, é o garantidor,
o penhor da nossa redenção.
Como na Grande Tribulação haverá salvação é porque a ação de derramamento do
Espírito Santo ainda não foi interrompida.

 TITO 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua
misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito
Santo;

47

Vejamos alguns versículos para exemplificar PORQUE O SANGUE espiritual DE JESUS É O ESPÍRITO
SANTO:


HEBREUS 9:13-14 Porque se o sangue de touros e bodes e cinza duma novilha esparzida sobre os imundos os santificam,
quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo
imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo?;



I CORÍNTIOS 10:16 Porventura o cálice de benção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo?;



I CORÍNTIOS 11:25-26 Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo
testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 26 Porque todas as vezes que
comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até que venha;



I CORÍNTIOS 12:13 Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só [corpo], quer judeus, quer gregos, quer
escravos quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só Espírito;



HEBREUS 10:29 De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por
profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça?
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Uma das funções do Espírito Santo é santificar o espírito de quem aceitar
o Senhor Jesus. Como não há salvação por obras humanas e haverá salvação na
Grande Tribulação é prova que o Espírito Santo continua sendo concedido. Até
porque, a promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos que aceitarem
a Jesus como salvador, e ali, na Grande Tribulação, haverá pessoas aceitando
a salvação de Jesus.48

 EFÉSIOS 1:13,14 Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o
evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo
da promessa 14 O qual é o penhor da nossa herança, “para redenção” da possessão
adquirida, para louvor da sua glória;
O penhor, o Espírito Santo,
ressurreição, da redenção.

é

o

garantidor,

da

salvação,

da

Fato incontestável, pela bíblia, é que haverá salvação na Grande
Tribulação.
Assim sendo, é porque o Espírito Santo estará ali para garantir a
redenção do espírito dos salvos, limpando-os dos pecados outrora
cometidos, enquanto estavam no corpo físico.
 EFÉSIOS 1:7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, à remissão das ofensas, segundo
as riquezas da sua graça.
“Redenção pelo seu sangue”, o sangue é o Espírito Santo. Assim, fica
esclarecido que a salvação durante a Grande Tribulação é ação do
Espírito santo, o qual estará lavando “as vestes”, dos salvos, ”no
sangue do cordeiro”. O Espírito Santo estará santificando os espíritos
dos salvos.
 EFÉSIOS 4:30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para
o dia da redenção.
Sem o selo do Espírito Santo ninguém alcançará a redenção. Para
poder ir para o céu é necessário o selo do Espírito Santo.
Se os salvos durante a grande tribulação não recebessem o Espírito
Santo não teriam como serem arrebatados – estariam sem o selo garantidor
da “redenção”.
O dia da redenção é o dia da ressurreição dos justos. Não haveria
porque lavar vestes no sangue do Cordeiro se não fosse preparando para a
união com Jesus. Isso prova que a igreja ainda não foi arrebatada até a
consumação da grande tribulação, pois na G. Tribulação ainda haverá
pessoas lavando as vestes no sangue do Cordeiro de Deus.

ATOS 2:39 Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos
Deus nosso Senhor chamar.
48
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A sagrada escritura diz que sem o Espírito Santo não há salvação e
diz que haverá salvação durante a Grande Tribulação. Isso testifica que
o Espírito Santo estará presente na Grande Tribulação. Isso leva a
sabermos, igualmente, que o corpo de Cristo estará na Grande Tribulação.
Pois, todos os salvos são “membros do corpo de Cristo, e têm o mesmo sangue
de Jesus, o mesmo Espírito Santo”.

A seguir desmentiremos mais uma falsa doutrina prétribulacionista que ensina uma vinda de Jesus junto com sua igreja
para arrebatar judeus salvos.
Comprovaremos que JESUS VIRÁ COM SEUS “SANTOS ANJOS” para
buscar o seu povo do qual a igreja é coparticipante. Veremos que os
ceifeiros no arrebatamento são os anjos do Senhor. Não há previsão bíblica de a igreja ser ceifeira de
salvos como pregam os dispensacionalistas-pré-tribulacionistas.

26) QUANDO JESUS VIER ELE VIRÁ COM SEUS ANJOS OU COM A IGREJA?
RESPOSTA: O Senhor Jesus virá juntamente com seus anjos.
Não faz o menor sentido bíblico ensinar que o Senhor virá
buscar o seu corpo, do qual a igreja é coparticipante, já
acompanhado da igreja.
O fato com previsão na bíblia é que O Senhor Jesus virá
juntamente com todos os seus SANTOS ANJOS, fazendo um grande
alarido, uma grande festa, para buscar o seu corpo do qual a igreja
é parte integrante.
É um erro de discernimento de a bíblia pregar que Jesus viria
em segredo e arrebataria uma parte do seu corpo, e depois de 3,5
anos, ou após sete anos, estaria voltando, juntamente com a igreja,
para buscar o restante do seu corpo.
A verdade bíblica é que Jesus virá para o MARANATA, para FAZER
A RESSURREIÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DOS JUSTIFICADOS e o arrebatamento
deles, juntamente com os seus santos anjos.
O fato profetizado na bíblia é que JESUS VIRÁ com todos os
seus anjos para se unir com o seu povo num casamento eterno.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE JESUS VIRÁ COM SEUS ANJOS PARA
BUSCAR o seu povo:
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 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;
Jesus virá “e

todos os santos anjos com Ele”.

Nenhum versículo fala que Jesus viria escondido e depois
voltaria com a igreja para buscar quem ficou para ser arrebatado
depois, como se houvesse segunda chamada para a salvação.

 MARCOS 8:36,37

Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e
perder a sua alma? 37 Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto,
qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das
minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando

vier

na glória de seu Pai, “com os santos anjos”;
Jesus virá junto “com os santos anjos” para se unir com o
Israel espiritual. Jesus não vem junto com sua igreja. Ele vem
para se unir/JUNTAR com a igreja.

 LUCAS 9:26-27 Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar,
dele se envergonhará ”O Filho do homem, quando vier na
sua glória, e na do Pai e dos santos anjos.”
Jesus virá visível com muita gloria, juntamente com seus
anjos para se unir com seu povo israelita espiritual do qual a
igreja é coerdeira.
O Arrebatamento é o evento da união de Jesus com seu corpo
único de israelitas espirituais. Um acontecimento que ocorrerá nas
nuvens diante dos olhos de todos. Todos no céu e na terra irão ver
Jesus voltar com seus anjos.
A seguir falaremos sobre a impossibilidade de os que morreram
sofrer a grande tribulação, posto que ela seja um sofrimento no
corpo físico.

107
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.

27) OS QUE MORRERAM SOFRERÃO A GRANDE TRIBULAÇÃO?
Resposta: Os servos que morrerem salvos NÃO sofrerão a grande tribulação,
porque a grande tribulação será um sofrimento imposto ao corpo físico de
quem estiver vivo durante os dias da grande tribulação. Como sabemos os
corpos depois de mortos nada sofrem/sentem fisicamente.
Nenhuma necessidade haveria de Jesus vir ressuscitar os mortos,
SECRETAMENTE, ou não, para livra-los da Grande Tribulação. Isso porque,
mortos não podem sofrer danos físicos.
A Grande Tribulação será sofrimentos no presente século, sofrimento
físico imposto aos homens vivos durante a grande tribulação.
Caso houvesse um arrebatamento secreto de vivos e os mortos ficassem
para a vinda visível do Senhor, isso geraria uma contradição na bíblia,
pois ela diz que os mortos-salvos serão ressuscitados primeiro.
Por outro lado, não faz sentido Jesus ressuscitar pessoas antes da
Grande Tribulação para não a sofrer, pois, os mortos não podem sofrer os
danos físicos da Grande Tribulação. Nem poderia ressuscitar os mortos salvos antes da
grande tribulação porque ainda haverá salvação e morte de salvos durante a grande tribulação, e
todos os mortos salvos ressuscitarão antes da transformação dos salvos que estiverem vivos naqueles
dias finais da grande tribulação.
A seguir falaremos sobre alguns motivos pelos quais muitas pessoas
não serão reunidas com Jesus no MARANATA, no arrebatamento do corpo de
Cristo.

28) OS QUE FICARÃO FORA DA 1a RESSURREIÇÃO, PORQUE NÃO
SUBIRÃO?
Resposta: Porque não aceitaram a salvação ofertada, de graça, pelo
salvador Jesus Cristo, se aceitaram a Jesus, posteriormente, vieram
a abandonar a caminhada com Cristo.
Uns serão levados e outros serão deixados de fora da benção da
salvação, e isso nada tem a ver com acepção de pessoas, nem com
eleição para vida e para morte, isso não existe na bíblia...49
VERSÍCULO falando que alguns serão deixados de fora da benção:

49

PARA MAIS DETALHES SOBRE ELEIÇÃO LEIA NOSSO TRABALHO: “ESTUDANDO A ELEICAO A PREDESTINACAO E
OUTROS ASSUNTOS”.
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MATEUS 24:35-42 O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de
passar. 36 Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas
unicamente meu Pai. 40 Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado
o outro; 41 Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada outra.
42 Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.

Nesses versículos o Senhor Jesus antecipa e responde algumas
perguntas:
Um entendimento humano da bíblia pode substituir a
palavra de Deus? Não, pois Jesus disse: “As minhas palavras
não hão de passar”. Portanto, não importa quantos e há quanto tempo,
ou quais sejam as pessoas que defendam uma filosofia teológica
sobre a vinda de Jesus. O Senhor cumpre a palavra Dele, e não a
palavra de homens.
Os servos devem confiar unicamente na palavra de Jesus,
sempre.
O Senhor deixou esse alerta VINCULADO a sua segunda vinda,
no capítulo de MATEUS 24:35. Ele sabia que muitos viriam no nome
Jesus pregando contra a sua palavra.
Nos versículos de MATEUS 25:35-42 é reportado a uns que serão
“levados” e outros “deixados”.50 Não está falando de rapidez nem de
invisibilidade. Está falando que uns irão e outros não irão participar
da primeira ressurreição/transformação e do arrebatamento.
Por óbvio, os que estiverem “vivos” e “salvos”, como disse o
apóstolo Paulo, esses servos51 serão transformados e reunidos,
(arrebatados), “levados”, com os que foram ressuscitados, para a união
eterna com o Salvador.
Quem não estiver salvo, quem não estiver cheio, “apercebido”, do
Espírito Santo, será deixado para trás. Porque não estava salvo, no
momento da segunda vinda de Jesus.

50

Para evitar mais discursões: Para entendermos pouco importa se os deixados, ou os levados,
serão aqueles que estarão na benção do Senhor. O importante é saber que uns estarão salvos e
subirão para se unir com Jesus nas nuvens e outros, porque não estavam cheios do Espirito
Santo, não serão transformados, ou ressuscitados, e não se unirão com Jesus no casamento
eterno, por ter rejeitado a salvação.
51

AQUI, SERVOS É SINÔNIMO DE SALVOS. Nem todo crente é servo, mas todo servo de Jesus é
crente em Jesus.
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Se tiver morto e salvo será ressuscitado, com um corpo espiritual.
Se tiver vivo e salvo será transformado, em novo corpo espiritual, e
ambos serão arrebatados/reunidos com Jesus nas nuvens.
Muitos deixarão de ser “reunidos” com Cristo. Isso não é por uma
acepção de pessoas feita por Deus.
A situação de salvo e não salvo é uma opção de cada pessoa, no
exercício do seu livre-arbítrio, ao aceitarem/ou rejeitarem a Jesus com
seu salvador pessoal.
A salvação em Jesus é pregada a todos, e o indivíduo aceita ser
salvo se quiser. Ninguém será salvo, ou condenado, por imposição da parte
de Deus.
Deus fez o projeto de salvação para todas as pessoas. Quem aceitar
o Senhor Jesus será salvo. Quem não aceitar o Salvador, quem se negar
recebe-lo será condenado.
Não há dúvida que em muitos lugares os servos, os quais serão
transformados e arrebatados, estarão juntos com pessoas, as quais não
serão transformadas, ou não serão ressuscitadas, por não estarem salvas,
por não estarem “esperando” a segunda vinda de Cristo.
Alguém que não estiver preparado para salvação, àquela pessoa que
não esteja “apercebido” do Espírito Santo, portanto, não esteja salva,
essa irá ser “deixada” sem a benção da vida eterna.
Isso não quer, nem de longe, dizer que alguém será retirado às
escondidas, em secreto.
A seguir falaremos sobre a fábula pela qual Deus tem impedido a
reconstrução do templo em Jerusalém, para que não haja novamente
sacrifício de animais, antes do arrebatamento da igreja.

29) DEUS IMPEDE A RECONSTRUÇÃO DO TEMPLO PARA NÃO HAVER
SACRIFÍCIO DE ANIMAIS?
RESPOSTA: Não é verdade que Deus tem impedido a reconstrução do
templo em Jerusalém. Não é fato que Deus esteja evitando que haja
sacrifícios de animais.
Os dispensacionalistas inventaram essa palha teológica,
inventaram que Deus estaria impedindo a reconstrução do templo, e
quase todos cristãos engoliram isso como se fosse pão, como se
fosse verdade bíblica.
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Vejamos porque não é verdade que Deus estaria impedido
a reconstrução do templo, para evitar sacrifícios de
animais:
O templo em Jerusalém foi destruído por volta do ano setenta
da era Cristã. Até o advento da destruição do templo já havia
transcorrido entorno de 37 anos desde o sacrifício do CORDEIRO
JESUS. Só isso comprova que não é verídico que Deus tem impedido o
sacrifício de animais através do impedimento da reconstrução do
templo.
Se fosse verdade que Deus não permitiria que sacrifícios de
animais fossem feitos depois do holocausto de Jesus, o templo em
Jerusalém DEVERIA TER SIDO DESTRUÍDO NO MESMO DIA e hora DO
SACRIFÍCIO DE JESUS. Somente com uma destruição do templo, na mesma
hora do sacrifício de Jesus, teria sido impedido que animais fossem
sacrificados, depois do sacrifício de Jesus.
No entanto, o templo em Jerusalém, somente foi destruído por
volta do ano 70 da era cristã. O templo veio ao chão quase quatro
décadas depois do sacrifício de Jesus.
Certo é que foram feitos muitos sacrifícios de animais, por
quase 40 anos, até ocorrer a destruição do templo, por volta do
ano 70 D.C. O motivo da destruição do templo em Jerusalém não foi
para impedir sacrifícios de animais.
A causa da destruição do templo em Jerusalém foi o cumprimento
de juízos proféticos sobre os judeus, por terem rejeitado e matado
o Senhor Jesus.
Tudo isso comprova ser uma fábula, ser uma invencionice
teológica, a estória que Deus estaria impedindo a reconstrução do
templo em Jerusalém, para não haver sacrifícios de animais no templo.
Essa teoria racional é bonita, romântica, tem “aparência” de espiritual,
mas não tem fundamento bíblico algum, é somente fruto de razão teológica
humana.

A nação judaica, mormente impulsionada por ensinos mentirosos,
as doutrinas dispensacionalistas, de fato espera reconstruir o
templo em Jerusalém. Porém, Deus não tem impedido a reconstrução
do templo, nem uma possível reedificação do templo teria
importância no plano profético de Deus, para o arrebatamento.
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Tudo que é de relevância, no plano espiritual, para os servos
do Senhor estar relatado na bíblia. Nela não há uma única profecia
apontando a reconstrução do templo em Israel. Não existe registro
algum dizendo que a reconstrução do templo seria um sinal da segunda
vinda de Jesus.

Disso deduzimos que:

A falta de templo em Jerusalém em
nada será impedimento para a segunda vinda de Jesus, para fazer o
arrebatamento.
Reexplicando para clarear o entendimento: Uma possível
reconstrução do templo não é SINAL PROFÉTICO para a segunda vinda
de Jesus. Posto que, na bíblia, sequer é previsto TEXTUALMENTE,
nem PROFETICAMENTE é indicada, uma nova reconstrução do templo em
Jerusalém, antes da segunda vinda de Jesus para buscar os seus
salvos.
A bíblia não fala, nem direta, nem indiretamente, que o templo
seria reconstruído em Jerusalém, antes de o Senhor voltar.
Os
dispensacionalistas-pré-tribulacionistas
defendem
insistentemente a reconstrução do templo como se isso fosse um
sinal profético anterior ao arrebatamento. No entanto, isso é
fantasia teológica racional, fora dos ensinos da bíblia.
Fato é que a bíblia fala em sacrifício continuo sendo
interrompido pelo anticristo, no período da grande tribulação. Por
isso alguns emendaram o entendimento da bíblia dizendo que o templo
seria reconstruído, para poder ter sacrifício novamente...
Pois bem, muitas vezes precisamos ir além da literalidade, e
alcançar o sentido espiritual, das informações bíblicas, sem
acrescentar “achômetros” no entendimento da palavra de Deus.
Perguntamos: Hoje há, ou não há, sacrifício continuo, HÁ
DERRAMAMENTO de sangue do cordeiro de Deus atualmente?
Resposta: Espiritualmente SIM. Pois, todas as vezes que
“CLAMAMOS PELO SANGUE DE JESUS”, que mencionamos o sacrifício de
Jesus, estamos, espiritualmente, apresentando o sangue do cordeiro
de Deus diante do PAI.
Para fazermos o clamor pelo sangue de Jesus, para apresentarmos
o sacrifício de Jesus ao Pai, não há necessidade de templo em
Jerusalém. Porque o fazemos em “espírito e em verdade”, e em
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qualquer lugar da terra... Os verdadeiros adoradores adoram o Pai
em Espírito e em verdade. Entramos na presença do Pai através do
SANGUE de Jesus, não há necessidade de templo terreno. Os servos
são os templos espirituais onde o sangue de Jesus, o Espírito Santo
estar presente para nos garantir acesso ao santuário.
Atualmente OS TEMPLOS ONDE O SANGUE DO CORDEIRO ESTAR SENDO
DERRAMANDO são OS PRÓPRIOS SERVOS de Jesus. Somos casas/templos
espirituais para morada de Deus em Espírito.52 Os verdadeiros
adoradores adoram em espírito,53 em seus corações. Por isso NÃO
NECESSITAMOS DO TEMPLO EM JERUSALÉM,54 não necessitamos do TEMPLO
DA LEI DE MOISES, para fazer sacrifícios de sangue agradáveis ao
Pai...
Como sabemos, nos dias da grande tribulação, o anticristo irá
se levantar contra toda adoração a Deus.55 Além disso, o inimigo
estará implantando a APOSTASIA PLENA, com isso o dragão estará
impedido qualquer ato de sacrifício de ADORAÇÃO AO CORDEIRO DE
DEUS.
Assoprando na bandeira dos letristas, falaremos sobre o fato
da bíblia falar que o iníquo estará assentado num lugar santo.
Pois bem, lembremos que dentro do templo não havia trono para
alguém assentar.
Portanto,

o lugar santo, onde o anticristo estará

assentado,

pode ser uma referência à terra santa do estado de
Israel, ou à própria cidade de Jerusalém, ou a um trono qualquer
em Jerusalém, e não necessariamente dentro do templo o qual teria
sido reconstruído...

52

EFÉSIOS 2:21,22 No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. 22 No qual também vós

juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito.
53

JOÃO 4:23,24 Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade;
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em
verdade.
54

JOÃO 4:20-21 Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. 21 Disse-lhe
Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai.
55

II TESSALONICENSES 2:4 O qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus,...
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Lembramos que o estado de Israel é conhecido mundialmente como
terra santa, e Jerusalém como a santa Cidade de Deus, portanto,
terra santa.
FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE O ANTICRISTO QUERER PARECER DEUS ATÉ NO
ASSENTAR na terra santa:

 II TESSALONICENSES 2:4 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.

Por outro prisma a EXPRESSÃO: “De sorte que se
assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer
Deus”

em II TESSALONICENSES 2:4... Deve

ser

entendida

que

o

anticristo o qual “se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se
adora”, de tal sorte, de tal modo se opõe a Deus que “SE ASSENTARÁ,
QUERENDO PARECER DEUS”.
Desse modo, o anticristo se assetará à semelhança de Deus, do
mesmo modo que Deus está assentado no céu. Isso é: O anticristo se
assentará em algum lugar de Israel: “COMO DEUS se assenta, NO REINO
CELESTIAL”. Assim, semelhantemente, estará assentado o anticristo,
NO LUGAR SANTO: O anticristo se assentará em Israel, querendo
parecer Deus... 56
FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE DEUS PAI E DEUS FILHO SE ASSENTAM EM
SEUS TRONOS, NA GLORIA celestial:
 SALMOS 29:10... O SENHOR se assenta como Rei, perpetuamente;
 MATEUS 25:31... O Filho do homem... Assentar-se-á no trono da sua
glória.

56

FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE JERUSALÉM É O LUGAR SANTO, A CIDADE SANTA:
 ISAÍAS 52:1 Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião; veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém,
cidade santa...;


MATEUS 4:5 Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo;



MATEUS 27:53 E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a
muitos;



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.
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O anticristo não estará assentado no templo em Jerusalém, mas
estará assentado, entronizado, querendo ser o próprio Deus.
O anticristo se assentará em qualquer lugar, na terra santa de
Israel, e nunca dentro do templo o qual teria sido reconstruído,
pois no templo não havia trono para alguém assentar.
O anticristo imitará, na terra santa, até mesmo a forma como
DEUS ESTÁ ASSENTADO NO TEMPLO DE DEUS, no reino celestial de Deus.
É um erro, inclusive de entendimento gramatical, achar que, II
TESSALONICENSES 2:4, estaria dizendo que o anticristo estaria
assentado dentro do templo em Jerusalém.
Análise e verá que o versículo acima está falando que Deus está
assento no templo de Deus, e que o anticristo imitará, aqui na
terra, a forma como Deus está assentado no reino celestial.
FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO DO ANTICRISTO NO LUGAR SANTO:
 MATEUS 24:15 Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou
o profeta Daniel, está no lugar santo; quem lê, atenda;
 MARCOS 13:14 Ora, quando vós virdes à abominação do assolamento,
que foi predito por Daniel o profeta, estar onde não deve estar (quem
lê, entenda), então os que estiverem na Judéia fujam para os montes;

 II TESSALONICENSES 2:3,4 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, 4 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.
Outro fato sobre sacrifícios com sangue é que os holocaustos
de animais durante a caminhada do povo, do Egito para a terra
prometida, já eram feitos mesmo antes de haver tabernáculo e templo.
O primeiro derramamento de sangue ocorreu no Egito no momento
da pascoa, quando o sangue dos cordeiros foi passado nos umbrais
das portas das casas dos israelitas.
Depois disso, foram feitos sacrifícios sobre altares de pedras
os quais não estavam dentro de templos...
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Pois bem, existem muitos sinais proféticos, bíblicos,
inclusive a grande tribulação, previstos como antecessores da
segunda vinda do Senhor. Mas, nenhum desses sinais inclui a
reconstrução do templo em Jerusalém, nem incluem sacrifícios de
animais, nem no templo, nem fora dele.
Pregar reconstrução de templo como sinal da segunda vinda de
Jesus É FAZER INCLUSÕES NA PROFECIA APOCALÍPTICA da segunda vinda
de Jesus. No livro de apocalipse não há nenhuma previsão de
reconstrução de templo em Jerusalém.
Quem prega inclusões na profecia está atraindo para si o juízo
das pragas previstas no livro de APOCALIPSE 22:18 “Porque eu testifico a
todo aquele ... Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele às pragas
que estão escritas neste livro. ”
A seguir falaremos um pouco sobre as BODAS do cordeiro.
Saberás que não há, na bíblia, um tempo cronológico definido de
sete anos, nem de três e meios anos, para duração das bodas do
cordeiro. Saberás que a bodas do Cordeiro de Deus terá início e
não terá fim.

30) O QUE É AS BODAS DO CORDEIRO JESUS? ELA TERÁ DURAÇÃO DE
SETE ANOS?
Resposta: As bodas do cordeiro será a união de Jesus com seu corpo
espiritual, com os salvos, por toda a eternidade.
Não existe na bíblia uma boda de sete anos de duração. Duração de
sete anos da boda é mais uma heresia criada pelos dispensacionalistaspré-tribulacionistas.

O que existe como profecia bíblica é uma boda do cordeiro que
iniciará no arrebatamento e NÃO TERÁ MAIS FIM.
A boda do cordeiro não é apenas uma festa de casamento, mas o
próprio casamento eterno de Jesus com seu povo sacerdotal espiritual.57

57

ALGUNS SINÔNIMOS PARA CLAREAR O ENTENDIMENTO SOBRE CASAMENTO, BODA...






DESPOSAR é ajustar casamento, casar com, é unir-se com.
ESPOSO é o noivo depois das esposais, é o noivo depois do compromisso de noivado, depois
de celebrado o noivado. Esposo não é só o homem que casou, mas é esposo desde a
celebração do compromisso de casamento no noivado.
NÚPCIA é o casamento, é a união matrimonial.
BODA é a festa, o banquete, o dia do casamento e também o próprio matrimônio. As bodas
da igreja serão eternas.
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NÃO EXISTE NA BÍBLIA UMA BODA de Jesus com seu povo israelita
espiritual com duração de SETE ANOS. Também não há na palavra de Deus
uma boda que dure TRÊS e MEIO anos, no caso de um arrebatamento no meio
da Grande Tribulação.
Quem crê em bodas de sete anos, ou bodas de 3,5 anos, é porque crê
numa vinda secreta, sigilosa, de Jesus antes da Grande Tribulação.
Quando alguém fala de sete anos, ou, de 3,5 anos de bodas está
reproduzindo uma invenção teológica sem fundamento bíblico. Melhor, está
ensinando um casamento de Cristo contrário ao que a bíblia ensina.
A união de Jesus com seu corpo de salvos será uma “festa” para toda
a eternidade, é uma festa/boda que não terá fim.
A bíblia fala das bodas do cordeiro, mas o tempo dessas bodas, desse
casamento, é para toda a eternidade. A bíblia fala de tempo eterno. Ela
diz que o casamento de Jesus com seu povo único será “para sempre”.
O ensino racional, dispensacionalista-pré-tribulacionista, prega uma
duração de tempo terreno de sete, ou três e meio anos, para o casamento
de Cristo com seu povo espiritual. No entanto, boda de sete ou de 3,5
anos não está escrito na bíblia.
VERSÍCULOS SOBRE O CASAMENTO/BODA ETERNO DE JESUS COM A IGREJA:
 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;
Duração do casamento, da boda de Cristo: Está escrito aqui que será para
sempre.



I TESSALONICENSES 4:17 Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e

”assim estaremos sempre com o

Senhor”;
Duração do casamento, da boda de Cristo com seu corpo: Está escrito aqui que
estaremos sempre com o Senhor. Depois da reunião dos israelitas espirituais,
o povo de Deus, com Jesus nas nuvens, estará para sempre com Ele.

 APOCALIPSE 19:7 Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são
as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou.;
As bodas do cordeiro será um matrimônio perfeito e eterno. Jesus se unirá
com seu corpo, o seu povo espiritual, com o povo de Deus, para toda a
eternidade.
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É uma tremenda forçação de entendimento da bíblia, achar que a boda de
Jesus será de sete anos, simplesmente, porque os judeus faziam festa de
casamento que duravam sete dias.
O entendimento, o discernimento, da biblia tem que está amparado na
própria bíblia. Os costumes, a tipologia, as figuras só são válidas se tiverem
amparo bíblico.
COMO NÃO HÁ NADA NA BÍBLIA que diga que o casamento do Senhor durará
sete, ou três anos e meio, não podemos dizer que a boda do cordeiro durará
esse tempo cronológico. Principalmente, porque a biblia diz o seguinte:
“Desposar-te-ei

comigo para sempre”. (Oséias 2:19).

 APOCALIPSE 19:9 E disse-me: Escreve: Bemaventurados aqueles que são chamados à
ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus;
A ceia, as bodas terá início na primeira ressurreição. Será um gozo, uma festa
que jamais terminará.


MATEUS 22:2,3,4,8,9,10 O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas
de seu filho. 3 E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram
vir. 4 Depois, enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar
preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto; vinde às bodas. 8 Então diz aos
servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. 9 Ide, pois,
às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a

todos os que encontrardes. 10 E

os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons;
e a festa nupcial foi cheia de convidados;
O convite para vivermos a união eterna com Jesus é feito a todos, sem acepção
de pessoas. Não há aqui nenhuma referência a uma evangelização exclusiva para Judeus
durante a grande tribulação. O chamado para a salvação é para “TODOS” durante todo o
período da graça que vai até o fim da grande tribulação.

 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;
O preparo para o arrebatamento é termos a posse do Espírito Santo em
nossos corações.
O Espirito Santo é a essência do sacrifício de Jesus na cruz. O Espírito
Santo eterno é o Sangue eterno que nos lava de todo pecado. Ele é o selo /
penhor garantidor da entrada pela porta do reino eterno de Jesus.

A seguir ficaremos cientes que as trombetas citadas no livro
de apocalipse serão tocadas, e saberemos que elas ainda não estão
sendo tocadas, (jul/2018).
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31) AS TROMBETAS DO APOCALIPSE ESTÃO SENDO TOCADAS?
Resposta: NÃO. Tenha total certeza que não está havendo nenhum
toque de trombeta no momento, (jul/2018).

Dizemos que não houve até o momento qualquer toque de trombeta
apocalíptica por falta de apoio profético, e por falta de base
fática, falta de fatos reais tais quais descritos no livro de
apocalipse.
Os toques de trombetas são atos previstos para ocorrerem
durante a grande tribulação. Até o momento atual, a grande
tribulação ainda não iniciou.
Antes de aprofundarmos a resposta, sobre o assunto deste
tópico, vamos fazer algumas perguntas, e tecer algumas
considerações para facilitar o entendimento sobre os toques de
trombetas.
Pois bem:
Quando Deus derramou as dez pragas no Egito, quando Deus transformou
as águas do Egito em sangue, fez surgir rãs, piolhos, enxames de moscas,
matou o gado dos egípcios, trouxe sarnas, gafanhotos, trevas, saraivas,
mortandade dos primogênitos, o Senhor precisou utilizar as ações da mão
do homem para castigar faraó?
Resposta: Deus não precisa do homem para realizar coisa alguma. Deus
fez tudo por seu poder e vontade.
Ele usou os seus servos ali como instrumentos por misericordia. Não
foram Moisés e Arão, ou a natureza, que fizeram os sinais. As dez pragas
foram obras de Deus.
As ações de Deus contra faraó na saída do povo israelita do Egito é
um ato profético que aponta para a saída do povo-corpo-de-Cristo deste
mundo para írmos nos unir com o Senhor, numa união eterna.58
As pragas no Egito foram muito além do que o homem podia fazer. Eram
pragas que o Senhor realizava como demonstração do seu poder para todos,
e do seu amor pelo seu povo.
Humanos não podiam realizar “todas” àquelas pragas, no Egito. Ali,
as pragas iniciais, os servos de faraó, através de forças malignas, até
refizeram algumas, mas as últimas pragas não conseguiram reproduzi-las.
Esse fato é uma profecia para o momento que antecede a saída da igreja
deste mundo, para ir se juntar com Cristo.

58

Também é profético quanto à caminhada da igreja rumo ao céu, ainda nesta terra.
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Os sinais do princípio das dores são frutos das ações dos homens e
da natureza, com permissão de Deus. No princípio das dores temos: Gerras,
rumores de guerras, fomes, heresias, terremotos, nesses sinais o homem e
a natureza estão no meio.
Entretanto, os sinais finais, os efeitos da abertura de selos,
derrames de taças, toques de trombetas são atos MUITO ALÉM da capacidade
humana. São sinais que somente os anjos do Senhor farão. São ações
semelhantes ao que ocorreu no Egito. Dizemos isso porque a própria palavra
diz que toques de trombetas serão atos de sete anjos a mando do Senhor.
ALGUNS VERSÍCULOS FALANDO SOBRE os SETE ANJOS QUE TOCARÃO TROMBETAS:

 APOCALIPSE 8:2,6 E vi os sete anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes
dadas sete trombetas. 6 E os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se
para tocá-las.
 APOCALIPSE 8:7 E o primeiro anjo tocou a sua trombeta...
AGORA VAMOS AO RESTANTE DA LONGA RESPOSTA sobre toques de
trombetas:
Sabemos que o Senhor pode usa o que quiser para realizar sua vontade.
Entretanto, os sinais dos toques de trombetas não podem ser realizados
por mão humana, nem por ação física natural, devida a sua gravidade,
conteúdo, forma de execução, e principalmente porque o Senhor disse que
são ações produzidas por anjos. Deus que não mente diz que os toques de
trombetas são ações realizadas por SETE anjos contra a natureza e contra
os homens.
O Senhor foi quem disse que as ações nos toques de trombetas são
executadas por sete anjos, então devemos crer na palavra de Deus.
AS TROMBETAS do apocalipse são sinais específicos os quais ocorrerão
no final do período da graça de Jesus, inclusive, nos últimos anos da
aliança no sangue de Jesus, chamado de a Grande tribulação.
Os toques das trombetas do apocalipse são os sinais DAS DORES PLENAS,
que somente Deus, através de anjos, irá fazê-los durante a Grande
Tribulação.
Os sinais atuais, na terra, no mar, no céu, nas pessoas, são sinais
DO PRINCÍPIO DAS DORES. Não são toques de trombetas do apocalipse.
Quem diz que algumas das trombetas do apocalipse já tocaram está
admitindo que a Grande Tribulação já tenha iniciado. Como sabemos a
GRANDE TRIBULAÇÃO AINDA NÃO INICIOU. Quando ela iniciar terá, de fato,
apenas 3,5 59 anos de duração, e finalizará com a segunda vinda de Jesus.
59

DANIEL 7:25, APOCALIPSE 12:6,14;13:5 dos sete anos somente metade de fato será de extrema
tribulação, os três primeiros anos haverá uma paz aparente...
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Por mais que se esforcem, ninguém pode afirmar que a Grande
Tribulação já teve início, por falta de apoio bíblico, e por ausência de
apoio FÁTICO.
A manifestação do anticristo será mais um acontecimento que ocorrerá
somente na Grande Tribulação. Também, por isso, sabemos que a Grande
Tribulação não estar em andamento, até esse momento. (Jul de 2018.)
Todos os sinais, os quais os pré-tribulacionistas apontam como toques
das primeiras trombetas do apocalipse, JÁ CONTAM COM MAIS DE 3,5 ANOS, e
nem por isso o anticristo se revelou, como está previsto que o anticristo
se revelará, após 3,5 anos do início da Grande Tribulação.

Para exemplificar porque os sinais atuais são sinais do
princípio das dores, e não são toques de trombetas, vejamos alguns
fatos históricos atribuídos, por muitos pré-tribulacionistas, como
toques de trombetas do apocalipse:


Criação do estado de Israel, (1947/1948) – sinal acontecido há mais de setenta
anos;



Tsunamis na Indonésia, (2004) - sinal acontecido há mais de treze anos;



Tsunamis na Japão, (2011) - sinal acontecido há mais de sete anos;



Terremoto no Haiti, (2010) – sinal acontecido há mais de oito anos;



Terremoto no Chile, (2010) – sinal acontecido há mais de oito anos;



Destruição das torres gemeas nos Estados Unidos (2001) sinal acontecido
há mais de dezessete anos.
TODOS OS SINAIS ACIMA JÁ ULTRAPASSAM SETE ANOS. Se fosse
toques de trombetas do apocalipse já teriamos ultrapassado o tempo previsto para
duração TOTAL DE SETE ANOS da grande tribulação. No entanto, A GRANDE
TRIBULAÇÃO SEQUER COMEÇOU.

Pois bem, cremos num falar figurado, tipológico, profético, do
Senhor, isso é bíblico. Contudo, os efeitos dos toques de trombetas do
apocalipse serão certos e literais, pois a finalidade deles é alertar o
mundo e os servos, durante a grande tribulação, da proximidade da chegada
do Senhor.
O interesse do Senhor é salvar mais pessoas. O Senhor não tem prazer
na morte de ninguém. Por isso o Senhor manda tocar trombetas alertando a
proximidade do fim do período da graça.
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Através dos toques de trombetas todos poderão se prover do Espírito
Santo, e obter a salvação, mesmo durante a Grande Tribulação.
Os efeitos provocados pelos toques das trombetas do apocalipse serão
literais, serão notados por todos, para poderem buscar salvação do
primeiro juízo que se aproxima.

O primeiro juízo será: “A segunda vinda de Jesus que culminará com
a ressurreição do corpo de Cristo e o consequente fim do período
de salvação, com o fechamento da porta para o céu”.
Profeticamente, no Egito, o principal juízo, a principal praga, foi
a morte dos primogênitos, a interrupção da transmissão da herança.
A herança era transmitida através do primogênito. A morte dos
primogênitos trouxe choro e desespero no Egito. Isso é profético e aponta
para o fim dos dias da graça, fim do período da graça salvadora, fim da
oportunidade de salvação, através do primogênito de Deus - Jesus.
A principal morte, ou praga, para o mundo será a perda DO PRIMOGÊNITO
DE DEUS, a perda da oportunidade de salvação.
Quando Jesus vier, a segunda vinda, a porta da salvação será fechada,
e o mundo não mais terá oportunidade de receber a herança da vida eterna
através do primogênito Jesus, nos moldes que conhecemos hoje.
Para o mundo o projeto de salvação através, do primogênito de Deus,
por meio do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estará morto,
finalizado. Esse fato trará muito choro e desespero no mundo que não for
levado com Cristo. Principalmente no meio dos cristãos e religiosos
diversos que ficarem fora do arrebatamento.

Vejamos que o Senhor manda alertar o mundo para dar, a todos, oportunidade de
salvação:

 ISAÍAS 18:3 Vós, todos os habitantes do mundo, e vós os moradores
da terra,... Quando se tocar a trombeta, o ouvireis.
 EZEQUIEL 33:3-6 E, vendo ele que a espada vem

sobre a terra, tocar

a

trombeta e avisar o povo; 4 Se aquele que ouvir o som da trombeta, não se der
por avisado, e vier à espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. 5
Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele; mas

o que se dá por avisado salvará a sua vida.
Continuemos...
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Durante os toques das trombetas haverá uma destruição, no céu, na
terra, no mar, em proporções nunca vista neste planeta. Esses eventos
destrutivos serão visíveis no mundo todo, quer sejam servos de Jesus,
ou não servos do Senhor.
Todo o mundo verá os efeitos dos toques das trombetas do apocalipse.
Até porque, os juizos, de Deus, expressos nos efeitos dos toques das
trombetas, SE DESTINAM a despertar o MUNDO INCRÉDULO e a igreja morna
de laodeceia – igreja do fim do período da graça.
A palavra fala que o Senhor poupara a igreja, perservará a igreja,
que estiver fiel, de sofrer os efeitos da grande tribulação.
A igreja sofrerar na grande triulação só o necessário para que haja
testemunho, durante a Grande Tribulação.
Deus jamais precisou retirar seu povo antes de um juizo, para que
seus servos não sofressem algum fragelo.
O Senhor protege os seus no meio do juizo para que todos vejam que
o Senhor está fazendo diferença entre o que O serve e aquele que não O
serve.
Deus nunca teve necessidade de “arrebatar” os seus servos antes de
alguma tribulação para eles não sofrerem na tribulação.
O Senhor é poderoso para nos guardar em qualquer circunstância.
Uma proteção no meio do mal é um testemunho muito maior, do poder
de Deus, do que se o Senhor nos poupasse de passar pelo vale das
aflições.
Deus protegeu os seus com Noé - durante o dilúvio; nas dez pragas
- no Egito; com Daniel - na cova dos leões; com os amigos de Daniel na fornalha ardente...
Podemos ver nesses fatos profecias a apontarem como Deus irá tratar
os seus servos durante a Grande Tribulação, a semelhança de como tratou
os seus servos durante tribulações no passado.
Deus sempre protege os seus, na hora da tribulação, e sempre nos
protegerá. Isso, sem necessidade de nos “arrebatar” para outro lugar,
para não sofrermos juntos com os ímpios.
Caso os servos já tivessem sido arrebatados não haveria porque o
Senhor dizer “eu

te guardarei da hora”, posto que,

os servos não

mais estarem sujeitos à tribulação alguma, a sofrimento algum, depois de
terem sido arrebatados.
FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO DE PROTEÇÃO DO SENHOR EM MEIO A GRANDE
TRIBULAÇÃO:
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 APOCALIPSE 3:10 Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te
guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o
mundo, para tentar os que habitam na terra;
 APOCALIPSE 9:4 E foi-lhes dito que não fizessem dano a erva da terra, nem a verdura
alguma, nem a árvore alguma,

mas somente aos homens que não têm nas

suas testas o selo de Deus.
O dano, a tribulação plena, será para quem não tem o selo de Deus.
Sabemos que o selo que os servos recebem é o selo do Espírito Santo, o selo
da redenção, o selo do sangue de Jesus.
O sangue do cordeiro de Deus, o Espírito santo, protegerá os servos de
Jesus durante a Grande Tribulação.
A proteção promovida pelo Espírito santo ocorrerá da mesma forma que o
sangue do cordeiro pascoal protegeu os israelitas da mortandade de
primogênitos, no Egito.

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A PROTEÇÃO DO SENHOR PARA OS SEUS DURANTE
O DILÚVIO – Isso é uma profecia a respeito da proteção da igreja durante
a grande tribulação:

 GENESIS 7:7,11,23 Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de
seus filhos, por causa das águas do dilúvio. 10 E aconteceu que passados sete dias, vieram
sobre a terra às águas do dilúvio. 11 No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo, aos
dezessete dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e
as janelas dos céus se abriram. 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 salvação atual é o CORPO DE CRISTO. Jesus é o nosso Noé. Aquele
que nos preparou um corpo para nos poupar da morte.
Nós, os gentios, 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 Carpinteiro de Nazaré, na
cruz, para nos dá vida eterna.

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A PROTEÇÃO DO SENHOR PARA OS SEUS SERVOS,
DURANTE A SAÍDA DO EGITO – Isso é uma profecia a respeito do povo-igreja
do Senhor durante a grande tribulação:
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 ÊXODO 14:20 E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel; e a nuvem era
trevas para aqueles,

e para estes clareava a noite; de maneira que em

toda a noite não se aproximou um do outro;

 ÊXODO 10:21-23 Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu,
e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. 22 E Moisés
estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito
por três dias. 23 Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por três

mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas
habitações;
dias;

 ÊXODO 11:4-7 Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei
pelo meio do Egito; 5 E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o
primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até ao primogênito
da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. 6 E haverá grande
clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca
haverá; 7 Mas entre todos os filhos de Israel nem mesmo um cão

moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que
saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas.
No Egito, os israelitas receberam o sangue do cordeiro na verga das portas.60
Por isso, não foram tocados naquele momento de tão grave tribulação, a
matança dos primogênitos. Igualmente, hoje os servos recebem o sangue do
cordeiro de Deus em seus corações e por isso não sofrerão o dano durante a
Grande Tribulação. O Sangue do cordeiro de Deus – o Espírito Santo - nos
garantirá a vida, e o livramento antes do arrebatamento.

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A PROTEÇÃO DO SENHOR PARA OS SEUS SERVOS,
DURANTE O CATIVEIRO NA BABILÔNIA – Isso é mais uma profecia a respeito
do povo-igreja do Senhor sendo protegida por Deus durante a grande
tribulação:

 DANIEL 3:23-27 E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados
dentro da fornalha de fogo ardente. 24 Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se
levantou depressa; falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós, dentro do
fogo, três homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. 25 Respondeu,
dizendo: Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do
fogo, sem sofrer nenhum dano; e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus.
60

ÊXODO 12:5-7 O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomará 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.
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26 Então se chegando Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo:
Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde! Então Sadraque,
Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. 27 E reuniram-se os príncipes, os capitães,

viram que o
fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos; nem um só
cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se
mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles.
os governadores e os conselheiros do rei e, contemplando estes homens,

 DANIEL 6:20-22 E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste; e disse
o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a
quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? 21 Então
Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre! 22 O meu Deus enviou o seu anjo, e
fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em
mim inocência diante dele; e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum.
Pois bem, os sofrimentos dos servos que estiverem vivos durante
a Grande Tribulação será fruto da perseguição imposta pelo anticristo
e seus assossiados, e fruto das mazelas e gemidos do planeta em
agonia.
Se a destruição determinada para acontecer, quando tocar as
trombetas, na Grande Tribulação, não fosse real, perceptíveis, não
haveria por que toca-las.
As destruições determinadas para a Grande Tribulação serão
exatamente para acordar o mundo incrédulo e a igreja morna, (igreja
de Laodeceia), que estarão vivendo o sono da apostasia durante a
Grande Tribulação.
Se nenhum efeito “fático” ocorresse na terra, no mar e no céu,
não haveria por que tocar trombetas.
Os efeitos dos toques das trombetas, as destruições provocadas
pelos anjos, a mando do Senhor, serão visíveis a todos, para poder
promover mais salvação durante a Grande Tribulação.
Os sinais do “princípio das dores” são certos e literais.
Exemplos de ações literais do homem e da natureza, tudo visível e
perceptível:


Gerras;



Pestes;



Terremotos;



Maremotos;
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Frieza espiritual;



Multiplicar da iniquidade;



Heresias;



Fomes;

 ...

Da mesma forma os efeitos dos toques de trombetas no apocalpse serão
certos e literais.
Exemplos de efeitos literais das ações dos anjos enviados para causar
calamidades diversas - através de coisas e ações sobrenaturais, as quais
serão igualmente, visíveis e perceptíveis por todos:


Queimou-se a terça parte das árvores;



Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar;



Perdeu-se a terça parte das naus;



Terça parte das águas tornou-se absinto...



...

VERSÍCULO sobre a primeira trombeta:
 APOCALIPSE 8:7 E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo
misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte;
queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada.
É do conhecimento geral a questão mundial envolvendo queimadas de
florestas, ato promovido pelos humanos. Entretanto, o toque da primeira
trombeta está falando de algo muito maior, e de origem não humana. Como
está escrito, os efeitos dos toques veem do céu, e são realizados por
anjos.
A origem das queimadas da primeira trombeta é: “Saraiva e fogo
misturado com sangue”. Isso, vindo do céu, produzido por anjo. Não é
algo feito pelo homem, nem desta terra.
Saraiva é uma chuva de algo sólido. Ainda mais, no toque da primeira
trombeta é além dessa precipitação de coisas sólidas. Ali, choverá
objetos sólidos misturados com sangue e fogo.
Fazer chover fogo, sangue e sólidos está além de uma atividade
humana de pôr fogo em florestas.
A “chuva” provocada pela primeira trombeta do apocalipse será de
sólidos, sangue e fogo.
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A chuva natural de sólido, a chuva de granizo, que conhecemos, é
chuva de gelo misturado com água.
Atualmente já existe tecnologia para provocar chuva, mas não de
objetos sólidos, nem de sangue e fogo. Além disso, não há notícia de
que tenha chovido sangue, fogo e objetos sólidos, em qualquer lugar do
nosso planeta, muito menos no planeta inteiro. Se isso tivesse ocorrido
nos garantiria que o toque da primeira trombeta já foi tocado, porque
Deus não mente...
Assim sendo, como não podemos chamar de chuva uns poucos pingos de
água que caem do céu, não podemos chamar de chuva uns poucos meteoros
em chamas que tenham caído na terra.
Mesmo que se considere chuva a queda de alguns meteoros flamejantes,
ainda assim, está faltando o terceiro elemento previsto no toque da
primeira trombeta: “O sangue misturado com fogo”. Em nenhum lugar do
nosso planeta choveu “sangue misturado com fogo”.
Como não aconteceu o previsto para acontecer, no versículo acima
citado, quando for tocada a primeira trombeta, é por que ela não tocou.
Deus não é o homem para falar e não cumprir. O que Ele disse que
vai acontecer isso de fato irá acontecer e DA FORMA COMO ELE DISSE QUE
SERÁ.

VERSÍCULO sobre a segunda trombeta:

 APOCALIPSE 8:8-9 E o segundo anjo tocou a trombeta; e foi lançada no mar uma coisa
como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se sangue a terça parte do
mar. 9 E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar; e perdeu-se a
terça parte das naus.
O verso fala de:
 “Grande monte ardendo em fogo”;
 “Tornou-se sangue a terça parte do mar”;
 “Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar”;
 “Perdeu-se a terça parte das naus”.
Nem todos os humanos juntos poderiam fazer o que estará sendo
executado nessa passagem.
Também, NÃO temos notícia alguma que se quer assemelhe com uma
montanha de fogo sendo lançado no mar. NÃO se tem notícia alguma de
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uma transformação da terça parte do mar em sangue. NÃO se tem notícia
que um terço dos navios, e outras embarcações, tenham sido destruídos.
Como sabemos quando Deus fala Ele vigia para cumprir a sua palavra.
Como, até agora, nada do que Ele disse nesse versículo foi feito, tal
qual ele diz que ocorrerá é porque ESSA TROMBETA também NÃO TOCOU. SE
TIVESSE TOCADO TODOS TERIAM VISTO A DESTRUIÇÃO, vinda do alto, PREVISTA
nos versículos anteriores.

VERSÍCULO sobre a terceira trombeta:


APOCALIPSE 8:10-11 E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande
estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes
das águas. 11 E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se
absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas.

O verso fala que:
 “Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha”;
 “Caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas”;
 “A terça parte das águas tornou-se absinto”.
Nenhum evento tão grave foi visto até agora. Igualmente, os efeitos
aqui descritos estão muito além da capacidade humana, e muito além de
eventos da natureza.
Temos conhecimento das poluições das águas provocadas por ação do
homem. Todavia, o verso acima está falando de eventos além da capacidade
humana de ação.
Homem algum teria capacidade de fazer uma “grande estrela ardendo
como uma tocha” cair do céu, direcionada às fontes das águas, provocando
poluição das águas potáveis, tornando-as impróprias para o consumo.
Assim, muito embora os humanos possam contaminar águas, queimar
florestas, eles não podem fazer os eventos que são descritos como toques
de trombetas.
Todos que dataram diretamente a vinda de Jesus foram envergonhados
e mancharam o evangelho, produziram apostasia, por terem pregado contra
a palavra de Deus.
A bíblia, claramente, diz que o “dia e a hora” da segunda vinda de
Jesus ninguém sabe. Estão totalmente errados todos que tentam identificar
direta e indiretamente o dia-hora da segunda vinda de Jesus.
As
doutrinas
dispensacinalistas-pré-tribulacionistas
estão
manchando o evangelho e gerando incredulidade no meio cristão ao tentarem
prever a vinda de Jesus de forma contrária ao que ensina a biblia.
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A apostasia ocorre porque, as pessoas veem que as pregações não
estão se confirmando, e vão aos poucos desacreditando na bíblia, pois
aquilo que aprenderam como verdade não se cumpriu como haviam aprendido.
Muitos creem mais em ensinos de seus teólogos do que na bíblia, por
acharem que todo ensino ministrado nos pulpito é bíblico. Como o que é
ensinado não se cumpre, muitos perdem a fé, achando que o problema é da
bíblia.
Esses crentes não percebem que o problema é as TEORIAS HUMANAS,
desconectadas da palavra de Deus. O que foi a eles ensinado não se cumpriu
porque não é o que Deus disse, na sua palavra.
Os cristãos vão cada vez mais esfriando e abandonando a fé por causa
das nuvens de doutrinas humanas.
O principal legado dos ensinos dispensacionalistas/pré-tribulacionistas é a
APOSTASIA, é o esfriamento dos cristãos.
O Noivo Jesus vem somente depois da Grande Tribulação. ISSO É O QUE
DIZ A BIBLIA. Outro tipo de ensino, como disse o apóstolo Pedro, é “fábula
artificialmente criada sobre a vinda do Senhor”.

A seguir, alguns exemplos de FÁBULAS artificialmente
construidas, as quais tem causado apostasia nos cristãos, em nossos
dias:


O arrebatamento secreto/sigiloso – (Não consta na bíblia);



A terceira vinda de Jesus para buscar somente judeus salvos
durante a grande tribulação – (Não consta na bíblia);



A divisão da segunda vinda de Jesus em duas fases. Uma vinda
secreta para arrebatar a igreja, e uma vinda visível para
buscar judeus salvos durante a G. Tribulação – (Não consta na
bíblia);



Duas ressurreições de justos, uma antes e outra depois da
Grande Tribulação – (Não consta na bíblia);



Duas transformações de justos salvos – uma antes e outra
depois da grande tribulação



– (Não consta na bíblia);

Salvação por obras da lei de Moisés durante a Grande
Tribulação – (Não consta na bíblia);
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A Salvação somente para judeus durante a Grande Tribulação
– (Não consta na bíblia);



A divisão do corpo de Cristo entre judeus e não judeus. O
povo do Senhor, a descendencia do Senhor, não seria única –
(Não consta na bíblia);



A lei deixou de existir na cruz do calvário e voltará durante
a Grande Tribulação.61 (Não consta na bíblia);



Segunda chance de salvação para quem foi “deixado para trás”,
na primeira ressurreição (Não consta na bíblia);



Divisão do projeto de Deus em sete, ou oito, dispensações62
- (Não consta na bíblia);



A ira de Deus seria a Grande Tribulação. A ira de Deus seria
apenas sofrimentos no corpo físico, e não uma eternidade sem
Deus, no lago de fogo. (Não consta na bíblia);



PREGAÇÃO DO MEDO: alguns acham que é fácil influenciar na
conversão das pessoas através da pregação de uma vinda
antecipada, a qualquer “momento”, antes do cumprimento de
todos

os

sinais.

arrebatamento

antes

Exemplo
da

disso:

grande

A

pregação

tribulação,

de

um

antes

da

manifestação do anticristo - (Não consta na bíblia).

Acham que as pessoas com “medo” de não serem salvas acabam
aceitando o evangelho. Isso seria uma salvação pela mentira e por
medo. Entretanto, isso não existe na bíblia, o que salva é crer em
Jesus, em sua palavra e nunca uma crença em doutrinas mentirosas.
O que salva é a fé na verdade, fé em Jesus. Diz a bíblia, em JOÃO
8:32, “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”.

61

Se isso fosse verdade não haveria pecado hoje, pois onde não há lei não há pecado. O que
deixou de existir, o que durou até João Batista, foi a Lei como forma de salvação, a salvação
pelas obras da lei...
62 Sete dispensações para a maioria dos dispensacionalistas. Há religião dispensacionalista a qual prega oito dispensações.
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O que salva é o conhecimento da verdade e NUNCA o conhecimento
de uma mentira, o conhecer a doutrina humana de um arrebatamento
SECRETO antes, ou no meio, da grande tribulação, isso não salva
ninguém, isso causa medo, supertição religiosa, esfriamento e por
fim apostasia...


Etc...

32) A LEI DE MOISÉS VOLTARÁ DURANTE A GRANDE TRIBULAÇÃO PARA
SALVAR JUDEUS?
RESPOSTA: Não existe profecia de retorno da lei de Moisés dentro
da bíblia.
A lei de Moisés durou até João, como meio/oportunidade de
salvação.63 Ela não retornará para salvar porque toda a lei
profetiza sobre a existência, e a vinda, de Jesus o salvador.

Como o Senhor já veio não há porque Deus restabelecer as
figuras proféticas legais que apontavam para Jesus.

Não esqueçamos que a lei de Moisés no que se referem à
condenação, a pecados, NUNCA DEIXOU DE EXISTIR.

O que durou até João Batista foi a parte da lei de Moisés no
que se refere a obras como forma de salvação.

Achar que o próprio Deus traria a lei de volta, para salvar
judeus, é um absurdo menosprezo ao sacrifício de Jesus.

63

LUCAS 16:16 A lei e os profetas duraram até João; ...
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Deus não iria retirar o VERDADEIRO CORDEIRO DE DEUS QUE TIRA
O PECADO DO MUNDO para recolocar as figuras e sombras de Jesus as
quais não podem salvar.

Aquele

sobre

quem

a

lei

profetizava

já

chegou,

já

foi

manifestado ao mundo.

A lei não salva ninguém, quem salva é Jesus, Aquele sobre quem
a lei profetizava, através de diversos tipos proféticos.
A lei de Moisés foi cumprida por Jesus, e deixou de existir,
como possibilidade de salvação através de obras de homens.
Os pré-tribulacionistas ensinam mais essa fábula pela qual a
lei de Moisés voltaria a existir como forma de salvação.

Eles se esqueceram/ignoraram tudo que a bíblia ensina SOBRE
SALVAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO. Fizeram isso para poderem defender a
doutrina

humana

pela

qual

Jesus

voltaria

antes

da

grande

tribulação.

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE É UMA FALSA PROFECIA O ENSINO
PELO QUAL A LEI DE MOISÉS SERÁ RESTABELECIDA PARA SALVAR JUDEUS
DENTRO GRANDE TRIBULAÇÃO:


Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas esqueceram que:
Não haverá salvação de nenhuma carne pelas obras da lei.
Portanto, nem judeus nem gentios poderão ser salvos pela lei
de Moisés.

 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;
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Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas, ao pregarem
salvação pela lei durante a G.Tribulação, esqueceram que:
Jesus é o único meio/caminho de o homem vir até o Pai. A lei
não é caminho para o homem ir até Deus, como querem eles;

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


Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas esqueceram que:
TODOS OS QUAIS ESTIVEREM DEBAIXO DA LEI ESTÃO DEBAIXO DA
MALDIÇÃO, debaixo DA CONDENAÇÃO. Portanto, quem estiver
debaixo da lei terá condenação e não terá salvação.
 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...



Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas esqueceram que
a lei não produz o batismo com o Espírito Santo: O batismo
com o Espírito santo vem da graça de Jesus, e sem nascer do
Espírito Santo não há salvação;
 GÁLATAS 3:1-3 Ó 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?



Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas esqueceram que:
O Homem é justificado pela fé e não pela lei de Moisés.
Nenhum homem PODE “SE” SALVAR, nenhum homem pode salvar a si
próprio;
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 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.


Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas esqueceram que:
O Homem é justificado e salvo pela fé em Jesus, sem as obras
da lei de Moisés.

 ROMANOS 3:26,28 Para demonstração da sua justiça neste tempo presente,
para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 28
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.


Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas esqueceram que
Israel, no período da lei, não alcançou justificação porque
tentaram viver as obras da lei. Por isso, não alcançaram o
que A LEI significava. A lei profetizava a respeito de Jesus.
A lei era um “aio” o qual apontava para a perfeita lei da
graça – ela apontava para Jesus o salvador:
 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.
Os judeus não alcançaram a justiça diante de Deus
porque queriam encontra-la através da realização de boas
obras. Por isso, não alcançaram a misericórdia de Deus.
Aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, está
explicando que buscar justificação através das boas obras
pessoais, disponíveis na lei, é tropeçar em Jesus e não
alcançar a justiça de Jesus.
Como anteriormente, pela lei de Moisés, os judeus não
alcançaram justiça pela lei, porque alcançariam durante a
grande tribulação?
A lei foi ineficiente para salva-los, anteriormente,
antes do derramamento do sangue de Jesus, certo é que não
será eficiente agora, posto que desde sempre não tivesse
sido o suficiente diante de Deus...



Os pré-tribulacionistas esqueceram que sem o sangue de Jesus
não há purificação, justificação. É o sangue de Jesus que
nos purifica e dá acesso ao Pai. As obras humanas da lei não
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podem fazer purificação do espírito do homem, porque a lei
tem apenas oferta de sangue de animais.
 HEBREUS 9:22 E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com
sangue; e sem derramamento de sangue não há remissão.
As obras humanas quando realizadas com o objetivo de
“salvação” anulam, eliminam o sangue do CORDEIRO DE DEUS,
que tira o pecado do mundo.
O problema é que sem o sangue de Jesus não há perdão –
sem Jesus não há remissão de pecado. Somos salvos pela graça,
através da fé no sangue/sacrifício de Jesus.64

Como vemos até aqui, os pré-tribulacionistas ingnoraram TUDO
sobre o único projeto de Deus para salvação do homem.

O sacrifício do Cordeiro de Deus é o único plano de salvação,
previsto desde o livro Gêneses até o de Apocalipse.

Os pré-tribulacionistas inventaram uma doutrina racional pela
qual existiria outra forma de salvação. Para eles haveria salvação
através da lei de Moisés, durante a grande tribulação, sendo que
nem antes de a lei ser substituida houve salvação pela lei.

A salvação sempre foi pela graça, antes da lei, durante a lei
e depois da lei.

A justiça de Deus não se alcança pela lei. A justificação vem
por misericórdia e graça e NÃO POR OBRAS.

Tudo que a lei fazia era apontar, conduzir, através de figuras
proféticas para Jesus.
64

EFÉSIOS 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé...
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Os

dispensacionalista

pré-tribulacionista

são

adeptos

da

salvação pelas obras tal qual CAIM.

Os pré-tribulacionistas seguem e pregam uma salvação por obras
humanas. No entanto, a obra que salva, o caminho que salva, o
sangue que redime, a porta para a salvação eterna, é o sangue
justificador... É O SANGUE DO CORDEIRO DE DEUS, a OBRA DE JESUS na
cruz.
Para os pré-tribulacionistas a salvação de judeus na grande
tribulação seria uma salvação por meio de uma figura de bem futuro
o qual já veio, e mesmo antes de passar não salvou ninguem, posto
que a lei de Moisés fosse apenas uma figura do sangue e outros
elementos da graça de Jesus.

33) VAMOS ESTUDAR UM POUCO SOBRE HERESIA E APOSTASIA?
RESPOSTA: SIM, porque neste estudo muito se falou sobre apostasias,
dogmas, heresias, fábulas, carnal compreensão, revelação da bíblia,
falsos mestres, falsos profetas, idolatrias...
Então vamos estudar algumas consequências espirituais geradas por
ensinos humanos, e/ou malignos.

Vejamos um pouco mais as palavras acima listadas,
focados dentro do âmbito do projeto bíblico que leve à
salvação:


A Apostasia, o apostatar, significa se afastar definitivamente
da fé em Deus, renegar o Senhor Deus, desistir da caminhada de
fé em Jesus. Reter o engano e permanecer no desvio da palavra
de Deus. Apostatar é retroceder, é abandonar a fé que uma vez
tenha aceitado;



O Dogma é uma crença, uma opinião religiosa, tida como verdade
pelos seguidores de uma religião, mas que não tem base bíblica.
O dogma tem origem/base na tradição histórica de determinada
religião. Um dogma não tem fundamento na bíblia, se tivesse
fundamento na bíblia não seria um dogma, seria uma doutrina
bíblica;
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Heresia é um afastamento da doutrina bíblica. Heresia pode ser
entendida como algo que se opõe à palavra de Deus. Quem adota
um dogma, uma heresia, é um herege, por defender/viver um
ensino contrário a bíblia;



As Fábulas são historietas inventadas, muito presente na
literatura infantil, com intento educativo, ilusório, ...
Dentro da bíblia, segundo o apóstolo Pedro, fábulas são as
filosofias teológicas artificialmente construídas. Elas se
prestam a enganar crentes imaturos os quais não conhecem a
verdade bíblica, por isso aceitam qualquer invenção teológica
sem fundamento na bíblia;



Uma Carnal compreensão é um entendimento bíblico racional,
teológico, filosófico, como é o caso das doutrinas das
dispensações e da pré-tribulação. Carnal compreensão é um
entendimento da bíblia pela sabedoria carnal, humana, sem prova
na própria bíblia. Carnal compreensão é um entendimento da
bíblia sem a operação do Espírito Santo, e principalmente,
contradizendo outras passagens da própria bíblia. O contrário
da carnal compreensão é a revelação da bíblia através da
operação do Espírito Santo e sempre com base bíblica;



Uma revelação é um alcance de informações espiritual além da
letra, além da escrita, porém sem ferir a escrita. Uma
revelação NÃO apresenta contradição, ela não desdiz, não
anula outros versículos bíblicos, NÃO ACRESCENTA, NEM DIMINUEM
informações à palavra de Deus. A revelação traz mais luz, mais
esclarecimento daquilo que está escrito textualmente, e isso,
sem contradizer a palavra escrita;



Os falsos mestres são pessoas que apresentam dogmas, doutrinas,
estudos, mensagens, palavras contrários aos ensinos da bíblia.
Os falsos mestres são falsos porque pregam o que a bíblia não
ensina, como exemplo, pregam teorias racionais sem base
bíblica;



Os falsos profetas são pessoas as quais apresentam profecias
de suas próprias cabeças, ou repete profecias que a palavra de
Deus não dar apoio. Essas pessoas falam como se estivessem
falando da parte de Deus, mas falam de si mesmas, ou de outros
humanos. Não raro apresentam informações CONVICTAS de estarem
falando da parte de Deus, mas não estão aparadas pelo que diz
Deus. Podemos ver isso quando elas apresentam informações
CONTRA o que diz a bíblia.
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As contradições dos falsos profetas podem ser oriundas de
supressão de informação da bíblia, ou por acréscimos, por falar
de coisas que a bíblia não fala, ou fala de forma diferente
daquilo que a bíblia ensina;
A palavra ensina que o falso profeta e o falso mestre falam
de si, falam da sua própria cabeça, das imaginações de seus
próprios corações, ou falam o que outros humanos falaram porem
sem fundamento na palavra de Deus.
Os falsos mestres e os falsos profetas falam sem que Deus
tenha mandado falar aquilo que estão pregando. Falam contra a
palavra do Senhor, ou contra a vontade de Deus. Eles pregam as
teologias racionais suas, ou de outros falsos mestres.
O falso profeta e falso mestre são falsos por falarem contra
a palavra de Deus, são falsos por falarem doutrinas/mensagens que
Deus não disse, NEM A BÍBLIA AFIRMA SER DA FORMA QUE ESTÃO
FALANDO...

Se alguém falar conforme estar na bíblia, se falar porque
Deus mandou falar, ou se testemunha daquilo que Deus mandou
falar, não é um falso mestre, nem um falso profeta, nem uma
falsa testemunha, mas é a expressão da boca/palavra do Senhor.
A palavra de Jesus é a verdade. A verdade é a bíblia. Jesus
é quem virá realizar o arrebatamento, e certamente nenhum
humano saberia mais sobre a segunda vinda de Jesus do que Ele
mesmo. (EXCETO DEUS PAI no tocante o dia e a hora da vinda de Jesus para fazer o
arrebatamento).
Jesus disse que vem depois das aflições da grande
tribulação, portanto, qualquer ensino de um arrebatamento
ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO É um FALSO ensino...
Quanto aos falsos mestres/profetas, como disse Jesus, “não
lhes dê crédito”. Porque o falso profeta/mestre quando muito
fala uma carnal compreensão do que não entende, por isso
apresenta dogma contrário a bíblia.


Idolatria é a adoração a coisas que o homem faz para adorar.
A verdadeira adoração é a adoração a Deus, (adoração ao Pai,
ao Filho e ao Espirito Santo). Qualquer adoração a coisas
criadas por Deus, ou coisas fabricadas pelo homem é uma falsa
adoração, é uma idolatria.
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Ídolo pode ser um objeto. O ídolo pode ser uma coisa criada
por Deus, ou pelo homem, e que esteja sendo usada por alguém
com o objetivo de adoração, reverência. O ídolo nem sempre é
algo material, do tipo: pedra, barro, madeira... O ídolo pode
ser um dogma, uma doutrina, um ensino, ou qualquer coisa que
o homem esteja seguindo, reverenciando, crendo, sem que isso
seja Deus, ou conforme a palavra de Deus. Por isso o ídolo
pode ser um objeto material, ou algo imaterial, e nesse caso
pode estar dentro da mente/coração do homem, como é o caso de
ensinos humanos que invalidam a palavra de Deus.
FUNDAMENTOS (ALGUNS)
IDOLATRIA, ÍDOLOS...

SOBRE

O

JUÍZO

CONDENATÓRIO

PARA

 I CORÍNTIOS 6:10 Não erreis:... Nem os idólatras... Herdarão o reino de
Deus;
 I CORÍNTIOS 10:7 Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles,
conforme está escrito: O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para
folgar;
 EFÉSIOS 5:5 Porque bem sabeis isto: que nenhum... Idólatra, tem herança no
reino de Cristo e de Deus;
 APOCALIPSE 21:8 Mas, quanto... Aos idólatras e a todos os mentirosos, a
sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte;
 APOCALIPSE 22:15 Ficarão de fora ... Os idólatras, e qualquer que ama e
comete a mentira;
 II CORÍNTIOS 6:13-18 Ora, em recompensa disto, (falo como a filhos)
dilatai-vos também vós. 14 Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis;
porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz
com as trevas? 15 E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem
o fiel com o infiel? 16 E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e
entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 17 Por isso saí
do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; E não toqueis nada imundo, E eu vos
receberei; 18 E eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o
Senhor Todo-Poderoso;
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 OSÉIAS 5:11 Efraim está oprimido e quebrantado no juízo,

porque quis

andar após o mandamento dos homens. 13... Eu o despedaçarei,...,
e não haverá quem livre;

ensinando doutrinas
que são mandamentos de homens. 8 Porque, deixando o

 MARCOS 7:7-9 Em vão, porém, me honram,

mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens; como o lavar dos jarros
e dos copos; e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. 9 E dizia-lhes:

Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a
vossa tradição;
Muitos tem invalidado a palavra de Deus sobre o arrebatamento
depois da grande tribulação para guardar as tradições humanas
pré-tribulacionistas.

 TITO 1:9,10,14 Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para
que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para
convencer os contra dizentes. 10 Porque há muitos desordenados,
faladores, vãos e enganadores,... 11 Aos quais convém tapar a boca;
homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém,...
14 Não dando ouvidos às fábulas... Nem aos mandamentos de homens que
se desviam da verdade.
A seguir veremos um pouco sobre os perigos de estarmos seguindo
ensinos idolatras, dogmas, fábulas, falsos mestres, falsos
profetas, falsos ensinos, falsas profecias...

34) QUAIS OS RISCOS ESPIRITUAIS DA HERESIA PARA OS SERVOS?
RESPOSTA: São muitos os perigos de naufrágio na fé, para quem segue
heresias, posto que elas levem o servo a abandonar a fé na palavra
de Deus.
Em toda a história bíblica há abundantes informações sobre os
desvios dos homens e as consequências recebidas da parte de Deus,
por terem abandonando à palavra do Senhor para dar ouvidos à palavra
de outrem, inclusive dar ouvidos à palavra do maligno.
O abandono da palavra de Deus trouxe diversas consequências
ruins, para quem não atendeu a palavra do Senhor.
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Vejamos alguns exemplos de heresias apresentados na bíblia, e os
consequentes males recebidos pelo herege/apostata:

 A heresia/IDOLATRIA de Adão e Eva trouxe como
resultado a perda do paraíso e da imortalidade;
O desvio da verdade muitas vezes é sutil, como foi o caso de Adão e
Eva. Eles DERAM OUVIDO à DOUTRINA DA SERPENTE.
Deus disse para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e
do mal, senão morreriam. O inimigo apresentou uma mentira.
Adão e Eva apostataram da palavra do Senhor e seguiram a mentira do
inimigo. Por causa disso PERDERAM O PARAÍSO E PASSARA A SER MORTAIS, e
por causa do pecado passaram a se sujeitar a morte espiritual.
A IDOLATRIA DE ADÃO E EVA foi deixar de ouvir/atender a palavra de
Deus para atender/viver a palavra/doutrina do INIMIGO. Abandonaram a
palavra do Senhor e atenderam à palavra do inimigo.
As doutrinas humanas e também do inimigo são “DESEJÁVEIS”, são
agradáveis para dar satisfação, conforto carnal, em detrimento do
espiritual, como é o caso da doutrina dispensacionalista-prétribulacionista.
Que satisfação, que alegria, que alento, traz pregar que a igreja
não passará pela grande tribulação, pois seria arrebatada antes do
sofrimento geral. No entanto, isso é profecia sem base bíblia, é um
abandono da palavra do Senhor para consolar o povo com falsas profecias,
com adulteração da palavra do Senhor.
Pregar pré-tribulação é apostatar da palavra do Senhor para se apegar
a conforto carnal, é curar a chaga do povo com mentira, é dizer “paz,
paz” quando não é tempo de paz, é tempo de grande tribulação.
Aviso profético dado através de Adão: Quem abandona a palavra do
Senhor para dar ouvido à doutrina do inimigo morrerá espiritualmente e
perderá o direito à vida eterna no paraíso celestial.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 GÊNESIS 3:1-6 Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do
campo que o SENHOR Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim
que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? 2 E disse a
mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, 3 Mas do
fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele,
nem nele tocareis para que não morrais. 4 Então a serpente disse à
mulher: Certamente não morrereis. 5 Porque Deus sabe que no dia em
que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o
bem e o mal. 6 E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e
agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento; tomou do
seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
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 A heresia dos homens contemporâneos de Noé teve como
consequência a perda da terra e a morte deles no
dilúvio;
Noé foi poupado da morte durante o dilúvio porque atendeu a palavra
que recebeu de Deus.
Os homens dos dias de Noé foram rebeldes. Mesmo tomando conhecimento
do juízo que Deus traria não atenderam a palavra que Noé anunciou e por
isso morreram todos nas águas do dilúvio.
Aviso profético: Quem abandona, ignora, a palavra de Deus receberá
o juízo de morte espiritualmente e perderá a terra prometida.

 A heresia do Rei Saul trouxe a consequente perda da
coroa, perda do reino, e a morte dele e de sua
família;
Saul recebeu uma palavra do Senhor e, por politicagem, não atendeu
a palavra de Deus. Saul preferiu ter a aprovação dos homens e não a
aprovação que vem de Deus.
Saul deu mais importância ao que o povo falava do que a palavra dada
por Deus, por intermédio do profeta Samuel.
Por causa da atitude de Saul, Deus tirou a coroa e o reino do rei
Saul, e permitiu a destruição da linhagem/família de Saul.
Crer na palavra do Senhor, no verbo que se fez carne, tem como
consequência a salvação da pessoa e de sua família.
A VIDA está na palavra, no verbo, que se fez carne.
Quando alguém abandona a palavra do Senhor, para seguir outra
palavra, está abandonando a vida, e passando a andar no caminho/palavra
da morte.
Por isso, quem abandona a palavra do Senhor descrita no livro de
apocalipse e passa a apresentar, defender, outra palavra TEM COMO
CONSEQUÊNCIA estar sujeito ao juízo de Deus retirar a parte de tal pessoa da árvore
da vida, (Apocalipse 22:18-19), pois o salário do pecado de idolatria,
inclusive, é a morte eterna. (Romanos 6:23)
Quando alguém abandona a palavra de Deus, do verbo que se fez carne,
TEM COMO COMO CONSEQUÊNCIA A MORTE DE TAL PESSOA E DE SUA FAMÍLIA.
Pregar que Jesus veria na quarta trombeta é adulterar o profético é
incluir informação na profecia do livro de apocalipse, e ao mesmo tempo
retirar/adulterar a profecia do apocalipse, é agradar o povo com
falsidade.
Quem abandona o profético para agradar o povo comete o PECADO DE
IDOLATRIA/FEITIÇARIA, tal qual o rei Saul fez.
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Os servos não podem abandonar a palavra do Senhor com discursos de
que a verdade sobre a grande tribulação iria afastar o povo. O que mantem
a união do povo do Senhor é a palavra Dele, e não a palavra do rei Sauldeste-mundo.
As ovelhas do Senhor ouvem o que o Espírito diz à igreja. O Senhor
transformou suas ovelhas em “reis e sacerdotes”.
Quem deixa a palavra do Senhor, para agradar homens, é rejeitado,
por ter cometido um pecado de idolatria/feitiçaria, por ter abandonado a
palavra de Deus, por ter abandonado o verbo que se fez carne. Deus rejeita
tal pessoa para que não seja mais rei, à semelhança do juízo que recebeu
o rei Saul.
Quem abandonou a palavra profética do Senhor, do livro de apocalipse,
e passa a pregar com exclusão, ou inclusão de palavras na profecia, DEUS
RISCARÁ O NOME DE TAL PESSOA DO LIVRO DA VIDA,65 tal pessoa é rejeitada
deixará de ser rei e sacerdote do Senhor.66
Aviso profético: Quem abandonar a palavra de Deus por politicagem,
para agradar a homens, perderá a coroa do reino eterno. Trará o juízo de
morte eterna para si, e que poderá se estender para sua família...
FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO DA REPRESSÃO QUE SAUL RECEBEU
ABANDONADO A PALAVRA DE O SENHOR PARA TENTAR AGRADAR o POVO:

POR

TER

 I SAMUEL 15:18-23 E enviou-te o SENHOR a este caminho, e disse: Vai, e
destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que
os aniquiles. 19 Por que, pois, não destes ouvidos à voz do SENHOR, antes te
lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do SENHOR? 20 Então
disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do SENHOR, e caminhei no
caminho pelo qual o SENHOR me enviou; e trouxe a Agague, rei de Amaleque,
e os amalequitas destruí totalmente; 21 Mas o povo tomou do despojo ovelhas e
vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao SENHOR teu Deus em Gilgal. 22
Porém Samuel disse: Tem porventura o SENHOR tanto prazer em holocaustos
e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do SENHOR? Eis que o obedecer
é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de carneiros.
23 Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar são como iniqüidade
65

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”.
66

AS OVELHAS DO SENHOR SÃO REIS E SACERDOTES DELE. QUEM ABANDONA A PALAVRA DO SENHOR DEIXA
ESSA CONDIÇÃO ESPIRITUAL:
 APOCALIPSE 1:6 E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai;
 APOCALIPSE 5:10 E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes; ...;
 APOCALIPSE 20:6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição;...; mas serão sacerdotes
de Deus e de Cristo, ...
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e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do SENHOR, ele também te rejeitou
a ti, para que não seja rei. 24 Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho
transgredido a ordem do SENHOR e as tuas palavras; porque temi ao povo, e dei
ouvidos à sua voz.

 A heresia do rei Davi trouxe diversos males para ele
e sua família;
Davi se desviou da palavra de Deus e não disciplinou, nem admoestou
a seus filhos conforme a palavra de Deus.
O resultado foi: A morte do filho adulterino de Davi com Bate-Seba;
o homicídio – Absalão filho de Davi matou a seu irmão Amnom; Amnom estuprou
a sua irmã Tamá; Absalão traiu o seu pai e tentou mata-lo, ...
Como vimos muitos males aconteceram no meio da família de Davi, por
ele ter deixado de atender a palavra de Deus.
Aviso profético: Quem abandonar a palavra de Deus é passar a viver da sua
própria palavra/vontade põe em risco o reino, a família, e a própria vida.
Quem não cumpre a palavra de Deus MESMO QUE JÁ ESTAVA DESFRUTANDO DO
REINO, PODERÁ PERDÊ-LO. Conforme apocalipse 22:18,19.

 A heresia do rei Urias trouxe lepra, afastamento do
templo e morte para esse rei;
O rei Urias foi um prospero rei do povo do Senhor. Ele prosperou
“enquanto buscou ao Senhor”. Teve um forte exército, riquezas, engenhos,
etc.
Por fim se ensoberbeceu e entrou no templo para sacrificar, CONTRA
A PALAVRA DE DEUS. Um rei não tinha permissão de Deus para oferecer
incenso.
Segundo a palavra de Deus o ministrar no templo ERA UM ATO EXCLUSIVO
DOS SACERDOTES LEVÍTICOS.
O rei Urias resistiu à palavra do Senhor e saiu do templo leproso.
Deixou de governar o reino e foi banido de o templo do Senhor até morrer
fora do lugar da benção.
Quem abandona, rejeita, despreza, ignora, a palavra do Senhor morrerá
tal qual Urias morreu leproso.
Quem resiste à palavra do Senhor será excluído do templo, perderá o
reino, e por fim, morrerá leproso, morrerá em seu próprio pecado.
Aviso profético: Esse é o recado profético, deixado pelo Senhor na
história do rei Urias, para quem resiste voltar para sã doutrina, voltar
para a palavra de Deus.
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Não podemos enlouquecer e achar que por sermos “reis e sacerdotes do
altíssimo” poderemos abandonar a sua doutrina. Se o fizermos perderemos
o reino, a comunhão, a família... OUTRO TOMARA A COROA DA VIDA e reinará
em seu lugar...

 A heresia do povo do Senhor trouxe a destruição de
Jerusalém, e o cativeiro do povo Judeu na Babilônia;
Deus enviou sacerdotes e profetas para admoestar o povo a voltar a
viver a doutrina, a palavra do Senhor.
O povo insistiu no erro e foram vencidos em muitas batalhas, passaram
por muitos apertos, fomes, secas, etc.
Por fim foram levados cativos para a babilônia. Tudo por causa da
desobediência à palavra do Senhor.

MUITAS VEZES, no passado, e no presente, o Senhor
tem falado a seu povo para voltar para a palavra,
voltar para a sã doutrina.
Aviso profético: O RESULTADO de abandonarem a palavra de
Deus é a apostasia, é passar a ser escravo do adversário, com
permissão do Senhor.

O resultado de não atenderem a palavra do Senhor é a
destruição da cidade santa, do templo, da comunhão, da
salvação. Por fim, virá o cativeiro no meio da confusão
religiosa, reinante no mundo.

 A heresia de Nadabe e Abiu trouxe morte para eles;
Deus concedeu regras básicas imutáveis para o ofício do sacerdócio.
Uma delas era não trazer fogo estranho ao altar dos holocaustos. O fogo
deveria ser o fogo que veio do alto, da eternidade.
Nadabe e Abiú desobedeceram à palavra do Senhor e colocaram fogo
comum no altar, por isso foram fulminados.
Aviso profético: Somente podemos levar para dentro do templo, para o
púlpito do Senhor, a palavra do Espírito Santo.
Quem prega doutrinas humanas perderá o sacerdócio, morrerá fulminado pelo
Senhor por causa do abandono da doutrina do Espírito Santo. Morrerá porque
deixou a palavra de Deus e se deu às fábulas, as invencionices racionais
humanas.



Etc. Há outras ocorrências derivadas do abandono da
palavra do Senhor relatadas na bíblia. Como não é o
foco deste estudo iremos parar nos exemplos acima.
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Todavia, lembre-se do ocorrido com Caim por desobedecer
à palavra de Deus; com Eli por desobedecer e não ensinar os
filhos na doutrina de Deus; com o profeta velho morto por um
leão, por desobedecer à palavra de Deus; com as tribos de
Efraim e Dã as quais deixaram de compor às doze tribos - por
causas de suas idolatrias; com Adonias e Absalão filhos de
Davi os quais acabaram mortos – por terem agido contra o
governo/palavra do Pai... Etc. Todos esses fatos tiveram
severas consequências por não atenderem a palavra do Senhor.

Não é preciso nem dizer quão sério é adulterar a
palavra de Deus. Principalmente mudar a profecia do
livro de apocalipse, porque o Espírito santo deixou
claro, ao falar à igreja, que haverá juízo
condenatório para que mudar a profecia do livro de
apocalipse, conforme a seguir será visto.
35) A BÍBLIA APRESENTA JUÍZOS PARA QUEM MUDAR A PROFECIA DO
APOCALIPSE?
RESPOSTA: Sim. Há severas consequências espirituais para quem
abandona a palavra do Senhor, descrita no livro de apocalipse.
Existe profecia indicando morte eterna para quem pregar
heresias, dogmas, fábulas, sobre o conteúdo abordado no livro de
apocalipse.
FUNDAMENTO BÍBLICO MOSTRANDO AS MALDIÇÕES PARA QUEM ADULTERAR O
CONTEÚDO DA PROFECIA DO LIVRO DE APOCALIPSE:
 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 às 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.
Quanto a outras pregações à bíblia é MENOS SEVERA. Ela
diz que o erro levará o pregador a ser chamado de menor no
reino de Deus. Demonstra com isso que esses tropeços na
palavra não impediriam a salvação.67
67

MATEUS 5:19 Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens,
será chamado o menor no reino dos céus; ...
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No entanto, como apontado nos versículos acima, pregar
entendimento
filosófico,
racional,
teológico,
carnal
compreensão, sobre o livro de apocalipse LEVA O PREGADOR A
PERDER A SALVAÇÃO.
Portanto, é imperioso para todos os pregadores sobre
arrebatamento, e demais conteúdo do livro de apocalipse,
falarem somente a informação bíblica.
Não podemos acrescentar dogmas, heresias, fábulas, nem
podemos retirar informações das profecias do livro de
apocalipse, para não sofrermos o juízo previsto nele.
Você poderá até ficar politicamente correto e bem diante
de seus liderados e de seus líderes, como quis o rei Saul. No
entanto, saiba que Deus destruiu o rei Saul, e sua família,
porque Saul não atendeu a palavra do Senhor.
Você poderia até apresentar outro “fogo” no templo,
poderia oferecer outro meio de aquecer o coração do servotemplo-espiritual, como é o caso do fogo estranho chamado de
pré-tribulação.
Você poderia dispor de outra forma diferente “do fogo”
da palavra eterna de Deus para alegrar/consolar/aquecer o
coração do povo do Senhor. Porém, saiba que isso trará morte
espiritual para você. Pois, Deus diz que retirará a parte de
tal pessoa da árvore da vida de quem retirar informação da
profecia apocalíptica.
Por exemplo, você pode aquecer/alegra o coração do povo
ao dizer que a igreja não irá passar pela grande tribulação,
ou poderia pregar
que
haveria salvação depois do
arrebatamento. No entanto, saiba que esse “fogo estranho,
fogo comum”, é acréscimo às profecias do livro de apocalipse,
e isso tem como consequência estar sujeito ao juízo de Deus retirar a
parte de tal pessoa da árvore da vida.
Quem prega doutrinas heréticas sobre o livro de
apocalipse poderá perder o paraíso tal qual perderam o paraíso
os pais da humanidade, Adão e Eva, por desatender a palavra
de Deus.
Quem prega dogmas sobre arrebatamento está sujeito ao
cativeiro do inimigo em terra estranha. Verá a destruição do
projeto da nova e santa Jerusalém, e está passivo do cativeiro
no lago de fogo eterno.
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O povo israelita viu a destruição do templo, e de
Jerusalém. Muitos foram levados cativos para a terra estranha
da Babilônia porque apostataram da palavra de Deus. Esse fato
é uma profecia a respeito de quem é povo de Deus e abandona
a palavra do Senhor para seguir a “babel” formada por falsas
profecias.
Seguir ensinos frutos de carnal compreensão das sagradas
escrituras gerará escravidão dos servos pelo arqui-inimigo do
povo do Senhor.
Quem prega contra a palavra de Deus, quem age tal qual o
governo/rei Urias agiu, impondo sua palavra sobre a palavra
de Deus, está sujeito a morrer leproso, morrer em pecado,
morrer banido do templo e da comunhão com o corpo.
Isso é o que ocorrerá também com quem é governo/líder e
impõe a razão, a palavra de líderes/teólogos humanos sobre a
palavra de Deus.
Quem tem a responsabilidade de governar o povo e sua
família, a exemplo de Davi, e não ensina a palavra de Deus
estar sujeito a juízos.
Os servos devem ensinar a palavra de Deus, inclusive sobre
o apocalipse, aos seus liderados. Quem não o faz está sujeito
a ver a morte, a traição, a desobediência, a adulteração, a
idolatria, o homicídio dentro de sua casa, e dentro do povo
de Deus. Quem é omisso corre o risco de perder a coroa da
vida.
Os servos, e mormente quem é levantado por Deus para
ministério/governo, devem se preocupar em pregar somente a
BÍBLIA, a palavra de Deus.
Você que é ministro de Deus não aceite adulterações da
palavra do Senhor. Não queira agradar a homens, não se deixe
levar pelo prêmio de estar bem com as lideranças, e com o
povo, a semelhança de Saul. Porque o risco e de morte eterna
para ti, para tua casa, e para teu povo.
Os pregadores devem certificar se está pregando somente
a vontade bíblica do Senhor, sem fermentos do tipo fariseu –
com ACRÉSCIMOS, ou Saduceu – com SUPRESSÕES à palavra de Deus.
O Senhor tem levantado homens para pregar a palavra Dele.
Se é o teu caso, então não se deixe levar pelas fábulas
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humanas, pelas teorias racionais, pelas heresias racionais,
as quais trazem somente morte e destruição...
As fábulas estão por todos os lados, devemos abandonálas, e nos apegar inteiramente à palavra de Deus.
Devemos pregar sobre o livro de apocalipse porque faz
parte da palavra do Senhor. No entanto, quem prega sobre esse
livro deve ter total cuidado para não acrescentar nem retirar
informação. Porque se mudar a profecia estará sujeito juízos
e à morte espiritual, é o que diz a bíblia.
FUNDAMENTO BÍBLICO MOSTRANDO OS PERIGOS DE DIVERSAS HERESIAS:
 ISAÍAS 55:7,8 Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus
pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o
nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
 JEREMIAS 3:13,20... Não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. 20
Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim
aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor;
 JEREMIAS 8:5,6-11 Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com

uma apostasia tão contínua? Persiste no engano,

não quer voltar. 6 Eu escutei e ouvi; não falam o que é
reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: Que fiz eu?
Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto
na batalha. 7 Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados; e a
rola, e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação;

mas o

meu povo não conhece o juízo do Senhor. 8 Como, pois,
dizeis: Nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem
trabalhado a falsa pena dos escribas. 9 Os sábios são envergonhados,
espantados e presos; eis que rejeitaram a palavra do Senhor; que
sabedoria, pois, têm eles? 11 E curam a ferida da filha de meu povo
levianamente, dizendo: Paz, paz; quando não há paz;
 OSÉIAS 11:7 Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de

mim;...;
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 MATEUS 24:11,12 E surgirão muitos falsos profetas, e

enganarão a muitos. 12 E, por se multiplicar a iniqüidade, o amor de
muitos esfriará;



LUCAS 11:42 Mas ai de vós, fariseus, ... Desprezais

o juízo...;

 EFÉSIOS 4:25 Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um
com o seu próximo; ... (a palavra é a verdade);

 I TIMÓTEO 1:9,10 Sabendo isto, que a lei... É feita ... Para o que for
contrário à sã doutrina;
 I TIMÓTEO 4:1 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos

apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos
enganadores, e a doutrinas de demônios;
 II TESSALONICENSES 2:3 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;
 HEBREUS 3:12 Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um
coração mal e infiel, para se apartar do Deus vivo;



ROMANOS 1:16-18,22,23,25 Porque não me envergonho do evangelho de
Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro
do judeu, e também do grego. 17 Porque nele se descobre a justiça de Deus de
fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé. 18 Porque do céu

se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e
injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. 22
Dizendo-se sábios tornaram-se loucos. 23 Mudaram a glória do Deus... 25

Pois mudaram a verdade de Deus em mentira,...;
 HEBREUS 3:10-12,14-15 Por isso me indignei contra esta geração, E disse:
Estes sempre erram em seu coração, E não conheceram os
meus caminhos. 11 Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu
repouso. 12 Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mal
e infiel, para se apartar do Deus vivo. 14 Porque nos tornamos participantes
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de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao
fim.15 Enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, Não

endureçais os vossos corações, como na provocação.
FUNDAMENTO BÍBLICO ensinando EVITARMOS A APOSTASIA:
 SALMOS 37:30,31 A boca do justo fala a sabedoria; a sua língua fala do
juízo. 31 A lei do seu Deus está em seu coração; os seus passos não resvalarão;
 MARCOS 14:38 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito,
na verdade, está pronto, mas a carne é fraca;
 II CORÍNTIOS 13:5 Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé;
provai-vos a vós mesmos...;
 II TIMÓTEO 2:16-18 Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão
maior impiedade. 18 Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a
ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns;
 LUCAS 21:36 Vigiai, pois, em todo o tempo, orando...

A seguir um pouco mais sobre os falsos (mestres e
profetas).
36) HÁ RISCOS DE SERMOS FALSOS PROFETAS OU FALSOS MESTRES?
RESPOSTA: O Risco para o falso é de perder a salvação, estar sujeito ao juízo

de Deus retirar a parte de tal pessoa da árvore da vida.
Segundo a bíblia um falso profeta/mestre fala de si mesmo. Esse
fato acarreta juízos para o anunciador de falsidades e para os seus
seguidores.
Se você acredita em dons espirituais, a seguir exponho alguns
sonhos,68 relacionados à segunda vinda DE JESUS DEPOIS DA GRANDE
68

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE DONS ESPIRITUAIS:


I CORÍNTIOS 12:1,4,8 Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 4 Ora, há diversidade de
dons, mas o Espírito é o mesmo. 8 Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito,
a palavra da ciência...;



ATOS 2:17 E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; E os vossos
filhos e as vossas filhas profetizarão, Os vossos jovens terão visões, E os vossos velhos terão sonhos.
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TRIBULAÇÃO. Sonhos falando de pessoas sem salvação por terem
pregado filosofia, e ensinos humanos pré-tribulacionais:
Sonho no ano de 1977: A VOLTA E O AJUNTAMENTO DOS SALVOS TOTALMENTE
VISÍVEL.
Num sonho era visto, totalmente, visível, que se formou nas nuvens, um
funil iluminado, cheio de luz dourada. Ele tinha as bordas cheias de anjos
tocando grandes trombetas de ouro.
O Senhor desceu pisando em fina nuvem, com os braços abertos, pelo
meio daquele grande túnel. Ele parou nos ares a uma altura aproximada de
uns dez metros.
Anjos iam até as sepulturas dos salvos. Sem pisarem no chão, estendiam
as mãos e os mortos ressuscitavam, em corpos espirituais
semitransparentes, e subiam por onde Jesus estava.
O servo que via tudo aquilo fazia menção da bíblia, e tal qual estava
escrito ia acontecendo o arrebatamento, totalmente visível.
Ao mencionar o texto bíblico sobre os anjos indo aos quatro cantos para
reunir os salvos, foi visto quatro anjos, como labaredas de fogo, que partiam
em altíssima velocidade, em quatro direções perpendiculares, para cumprir
a palavra do Senhor.
Havia muita alegria e muita beleza durante o arrebatamento. Tudo era
visível a todos.
Por volta de 2012/13:
Num sonho, o Senhor disse que existem CINCO coisas as quais
demonstram porque a segunda vinda de Jesus NÃO PODE SER ANTES DA
GRANDE TRIBULAÇÃO...
O Senhor disse, no sonho, que são cinco fatos impeditivos de uma vinda
antes da grande tribulação...
Por volta de 2011/13...: Vem Jesus.
Outro servo teve um sonho mostrando que muitos pastores, de
renomada igreja pentecostal, não foram arrebatados pelo Senhor, no dia da
ressurreição dos salvos, porque esses pastores pregavam filosofia sobre o
arrebatamento que Jesus fará. (Esses pastores pregam pré-tribulação. No sonho o Senhor
chamava esse tipo de pregação de filosofia).

Neste sonho o Senhor mandava pregar somente a bíblia como
alimento para o necessitado. Somente a bíblia, a palavra de Deus, trazia
alimento, e consequente salvação para os ouvintes.
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Era visto que havia muita salvação de pessoas em outras igrejas as
quais estavam pregando apenas a palavra do Senhor.
Em 2016 noutro sonho: Desconhecimento da palavra.
Em sonho o Senhor falou a respeito de um pregador do Apocalipse que
até hoje está sem entender o livro de apocalipse. O Senhor disse que aquele
pregador não sabe a realidade daquilo que prega. Por isso, está pregando
ensinos racionais sobre a volta do Senhor, está pregando pré-tribulação...
Em setembro de 2016 noutro sonho: COESÃO DA BÍBLIA.
Um servo relatou que teve um sonho onde o Senhor mostrou que o livro
de apocalipse era um labirinto extremamente apertado e interconectado
com toda a bíblia.
Através daquele labirinto os servos precisam passar ajoelhados, para
alcançar o outro lado, o glorioso arrebatamento de Jesus.
Era visto que as dificuldades de discernir o livro de apocalipse
advinham do fato de muitos não entenderem muitos versículos da bíblia.
Até a posição do livro no fim da bíblia era porque tínhamos que ler, e
entender, toda a bíblia para podermos discernir corretamente o livro de
apocalipse.
O último livro da bíblia não podia ser entendido se não conhecêssemos
toda a bíblia. Até o versículo de Jó que diz: “Nu saí do ventre de minha mãe e
nu tornarei para lá...”, deveria ser entendido, porque se a pessoa estivesse
vestida de roupa humana não conseguiria se locomover dentro daquele
estreito caminho...
Durante o sonho o irmão ficou tomado de temor, ao ponto de acordar
totalmente sobressaltado, pois sabia que muitos se aventuravam em pregar
sobre o apocalipse sem conhecer às verdades contidas no restante da bíblia.
O desconhecimento do conteúdo completo da bíblia levava as pessoas
a pregarem filosofias sobre o apocalipse, com isso atraiam para si e para
seus ouvintes, os juízos descritos no livro de apocalipse.
Em fevereiro de 2017 noutro sonho: Jesus virá só mais uma vez.
Em sonho foi ouvido alguém perguntando: “Quantas vezes Jesus virá?
” Foi ouvida uma alta voz dizendo, com autoridade: “Jesus virá somente (só)
mais uma vez”. No sonho parecia que o diálogo acima era entre dois seres
espirituais, dois anjos.
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Pois bem, o MESTRE VERDADEIRO E INFALÍVEL É JESUS. Como diz a
bíblia: QUEM ACHA QUE SABE AINDA NÃO SABE COMO CONVÉM. Ela também
ensina no livro de Tiago que todos tropeçam em muitas coisas. POR
ISSO, o importante é o que a bíblia ensina, ela é a palavra do
Mestre Jesus.
A bíblia ensina que Jesus virá visível na segunda vez, depois
da grande tribulação. Ela ensina todo o rito E SINAIS da segunda
vinda de Jesus.
Vejam as cartas de Paulo e também os evangelhos de Mateus,
Lucas, MARCOS, e o apocalipse de JOÃO sobre o que disse o MESTRE
DOS MESTRES sobre a sua segunda e única vinda para arrebatar o seu
povo.
OS MESTRES OS QUAIS ESTÃO ENSINANDO QUE JESUS VIRIA ANTES DA
GRANDE TRIBULAÇÃO estão ensinando as doutrinas de Derby/Scofield,
e de outros mestres teológicos. Estão ensinando coisas que não
existem na bíblia, estão ensinando filosofias.
Pré-tribulação não é ensino de Jesus, não é ensino dos
apóstolos, não é ensino bíblico, é teologia, é fábula, é
invencionice racional.
Uma segunda vinda de Jesus antes da grande tribulação NÃO VEM
da mente de Jesus. Pré-tribulação VEM da razão DE HOMENS, sem
fundamento na bíblia.
Quem tem defendido o ensino pré-tribulacionista, e outras
coisas sem base bíblica, está disseminando aquilo que a palavra do
Senhor não ensina. ESTÁ ENSINANDO FALSIDADES. Está apostatando da
fé unicamente na palavra de Deus. Está ministrando ao povo ENSINOS
HUMANOS, COMO SE FOSSEM VERDADES BÍBLICAS.
MAIS FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE FALSOS PROFETAS:



JEREMIAS 23:17 Dizem continuamente aos que me desprezam: O

SENHOR disse: Paz tereis; e a qualquer que anda segundo a
dureza do seu coração, dizem: Não virá mal sobre vós;
 JEREMIAS 23:26 Até quando sucederá isso no coração dos profetas que

profetizam mentiras, e que só profetizam do engano do seu
coração?;
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 EZEQUIEL 11:17 E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do

teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas;
A seguir falaremos sobre O ISRAEL ESPIRITUAL, SOBRE O POVO
ÚNICO DO SENHOR. Esse povo forma um só corpo, por ser um Israel
espiritual único SERÁ ARREBATADO DE UMA SÓ VEZ.

37) O ISRAEL DE DEUS É o CORPO-DE-CRISTO ÚNICO que terá um
só arrebatamento? 69
Perguntas assemelhadas:
Jesus teria dois povos, um formado por gentios salvos e outro formado
por Judeus salvos, por isso justificaria DOIS ARREBATAMENTO?
Resposta: Todos os salvos são coparticipantes do corpo de Cristo. Não há
divisão no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só corpo, uma só
descendência.
Na bíblia não existe a tal dispensação para igreja e para judeus,
nos moldes teológicos dos dispensacionalistas-pré-tribulacionistas.
O que existe na bíblia é um corpo de Cristo formado por todos os
salvos, de todos os tempos, povos, linguas, raças, inclusive judeus.
O corpo de Cristo é único, e é formado “POR TODOS OS QUE LAVARAM AS
VESTES NO SANGUE DO CORDEIRO”, independente da nacionalidade, e da época
em que viverem.
No velho testamento, a salvação era através da fé em tipos os quais
apontavam para Jesus.
Os servos cumpriam a palavra do Senhor para aquele momento, através
de figuras proféticas as quais apontavam para Jesus.
Exemplos de coisas, no Velho Testamento, as quais profetizavam sobre
Jesus:
sábado,
páscoa,
lei,
festas,
sacrifícios,
holocaustos,
circuncisão, sumo-sacerdote...
Não existe pessoa salva que não pertença ao único corpo de Cristo,
a única família de Deus, a única descendência do Senhor.

69

MAIS DETALHES LEIA NOSSO ESTUDO: “A PRETRIBULACAO E PORQUE HA UM SO CORPO DE CRISTO E UM SO

ARREBATAMENTO”
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O corpo de Cristo é composto por servos que veem de “todas as
famílias da terra”, em todos os tempos, quer seja gentios ou israelitas.
Como os salvos formam um só corpo, um só Israel espiritual, um só
povo de Deus, SERÁ ARREBATADO DE UMA SÓ VEZ.
FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE UM CORPO-POVO ÚNICO DO SENHOR:

 EFÉSIOS 2:19 Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas
concidadãos dos santos, e da família de Deus;
 EFÉSIOS 3:6 A saber, que os gentios são coerdeiros, e de um mesmo corpo,
e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho.
 MARCOS 14:22 E, comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e
deu-lho, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo.
 ROMANOS 12:4,5 Porque assim como em

um corpo temos muitos

membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, 5 Assim nós, que
somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos
membros uns dos outros.
 I CORÍNTIOS 6:15 Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de
Cristo?...
 I CORÍNTIOS 12:12-20 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos
membros, e todos os membros, sendo muitos, são 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. 14 Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos... 19 E,
se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20 Assim, pois, há muitos
membros, mas um corpo.
 I CORÍNTIOS 12 :27 Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em
particular.
Antes de uma pessoa ser salva ela tem sua nacionalidade, e
características próprias, dentre elas o seu sangue biológico, a sua
patria terrena.
Depois de salvos, todos os servos pertencem à mesma patria celestial
de Jesus, reino não deste mundo.
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TODOS nós TEMOS O MESMO SANGUE celestial, o sangue de Cristo, o qual
é o Espírito Santo remidor.
O fato de haver salvação durante a Grande Tribulação nos leva a
saber que o corpo de Cristo ainda estar sendo preparado para a vinda de
Jesus.
A quantidade de salvos será completada até
Tribulação, com povos de todas as nacionalidades.

o

fim

da

Grande

VERSÍCULO DO VT contendo profecia sobre um só corpo e um só cabeça,
e

UM SÓ ARREBATAMENTO:

 Povo único:

 ROMANOS 9:23-27 ... Vasos de misericórdia, ..., 24 Os quais somos nós, a quem também
chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? 25
Como também diz em Oséias: Chamarei meu povo ao que não era meu povo; E
amada à que não era amada.26 E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: Vós não
sois meu povo; Aí serão chamados filhos do Deus vivo.27 Também Isaías clama acerca
de Israel: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o
remanescente é que será salvo;

 OSEIAS 2:23

E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve

misericórdia; e eu

direi àquele que não era meu povo: Tu és meu povo;

e ele dirá: Tu és meu Deus!
 Esse povo único será arrebatado de uma só vez:


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, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. 11 E
os filhos de Judá e os filhos de Israel

juntos se congregarão, e

constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão
será o dia de Jizreel.

da terra; porque grande

“Os filhos de Judá”, na passagem acima, é uma expressão que profeticamente
aponta para a igreja gentílica que se filiou a Deus através do leão da
tribo de Juda.
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Os servos são filhos de Deus pela fé em Jesus.70 Jesus era da tribo
de Judá. A FILIAÇÃO dos servos à familia de Deus se dá por Jesus o
principe da tribo de Judá.
Não haveria necessidade de falar dos filhos de Judá se não fosse
nesse contexto profético, tendo em vista que Judá também é uma das
tribos dos filhos de Israel. Além disso, em ROMANOS 9:23-27, citado
acima, claramente é explicado que Oséias falava dos judeus e dos
gentios como povo único do senhor
Ali, em Oseias, o Espírito Santo fala que o “ número

de Israel será como a areia do mar”.

dos filhos

Ele explica a composição desses

“FILHOS“, incluindo claramente os gentios e os Judeus como povo único.
Nos versículos acima é apresentada uma profecia sobre o GRANDE DIA
DA RESSURREIÇÃO DOS SALVOS, e a composição dos que irão ser
ressucitados, e transformados, para se unirem com o Senhor, na segunda
vinda de Jesus. A saber:
 A COMPOSIÇÃO DOS QUE PARTICIPARÃO DA PRIMEIRA RESSURREIÇÃO é: “Os
filhos de Judá” – a igreja gentílica a qual se filiou a Deus através
do judeu Jesus, e “os filhos de Israel” – a nação descendente biológica
de Israel e que viveram por fé na palavra de Deus.
Lembrando que a nação de Israel está ligada ao nascimento por
fé, na palavra de Deus, fé que teve o pai Abraão.
A bíblia fala de uma geração que vive por fé. Na linhagem da

fé encontramos pessoas salvas mesmo antes do pai Abraão;
 O ARREBATAMENTO ÚNICO é visto nisto: ”Juntos se congregarão”, e
“subirão da terra”.
O arrebatamento é o ato de REUNIÃO/AJUNTAMENTO, com Jesus nas
nuvens, dos ressucitados e dos vivos que foram transformados.
Esse grupo único ”Juntos
“casará”, com Jesus nos ares.71

se

congregará”, se

juntará,

70

JOÃO 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos
que crêem no seu nome.
71

O ARREBATAMENTO É O ATO DE REUNIÃO DO POVO DO SENHOR COM JESUS NOS ARES. ARREBATAMENTO é O
ATO DO SENHOR DE JUNTAR TODO O SEU POVO NOS ARES PARA COM ELES SE UNIREM ETERNAMENTE.



I TESSALONICENSES 4:16-17 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com

a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 Depois nós, os que ficarmos
vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim
estaremos sempre com o Senhor.
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Existem abundantes referências mostrando que o Senhor Jesus tem um
só corpo, um só povo, uma só esposa. Portanto, não há verdade em dizer
que Deus faz separação entre os judeus e a igreja gentílica, para salvação
e arrebatamento diferenciados.
Não há verdade em profetizar dois arrebatamentos posto que ele será
único, como está profetizado na passagem do livro de Oséias acima citada.
Vemos na bíblia que não há acepção de pessoas, quanto à salvação,
nem mesmo durante a grande tribulação.

MAIS VERSÍCULOS demonstrando que há somente um corpo de Cristo:
 JOÃO 1:12,13 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem
feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; 13 Os quais não nasceram do
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Não é só a nação de judeus que é povo de Deus. O corpo único de Jesus
é composto por todos os filhos de Deus.
Todo aquele que aceitar a Jesus como salvador Deus lhe dá o poder de
ser filho de Deus, independentemente do sangue humano.

 ROMANOS 12:4,5 Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos
os membros têm a mesma operação. 5 Assim nós, que somos muitos, somos um só

corpo em Cristo.
Jesus tem um só corpo, um só povo.

 EFÉSIOS 2:16,18 E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um

corpo, matando com ela as inimizades. 18 Porque por ele ambos temos acesso
ao Pai em um mesmo Espírito.
“Ambos” é uma referência aos judeus e aos gentios, os quais Deus
reconciliou em um só corpo, em um só povo de Deus, através do sacrifício
de Jesus. Assim percebemos pela palavra que:

 Deus tem um só povo – os salvos. Jesus é Rei desse povo.
 Jesus tem um só corpo – os salvos. Jesus é o cabeça desse corpo.
 O Espirito Santo tem um só templo espíritual – os salvos unidos
com Jesus, o templo espiritual e eterno.


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.
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 EFÉSIOS 4:4 Há um só corpo e um só Espírito...
O povo único do Senhor é composto por todos os que receberam o batismo com
o Espírito Santo.

 I CORÍNTIOS 10:17 Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo,
porque todos participamos do mesmo pão.
Embora sendo muitos, de todas as tribos, povos,... Formamos um só pão,
compomos o corpo/povo único do Senhor.

 I CORÍNTIOS 12:12-14,20,27 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros,
e todos os membros, sendo muitos, são 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. 14 Porque também o corpo não é
um só membro, mas muitos. 20 Assim,

pois, há muitos membros, mas um

corpo. 27 Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.
Formamos um corpo ÚNCIO, “quer judeus, quer gregos, quer servos,
quer livres”. O POVO DO SENHOR É UM POVO ÚNICO.
Esses versículos acabam com a falácia dispensacionalista a qual
diz que a igreja salva e o Israel espiritual não são um só povo
espiritual de Deus.
Também desmonta a heresia de dois arrebatamentos. Pois haverá
um arrebatamento de um povo. Para ter dois arrebatamentos teríamos
que ter dois corpos, dois povos do Senhor...
A igreja é parte integrante do Israel espiritual. Fomos batizados
em um só Espírito, formando um só corpo.
Mesmo sendo um povo formado por muitas tribos, raças, nações, povos,
todos nós somos um só CORPO de Cristo.
 COLOSSENSES 3:15 E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em

um corpo,...
O chamado para salvação é um chamado para compor um CORPO ÚNICO, um povo
único, o povo de Deus.

 HEBREUS 10:5 Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste,

Mas

corpo me preparaste.
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“Corpo me preparaste”

é corpo único. Não é “corpos” no plural

como se fosse mais de um. Tanto Jesus recebeu um só corpo de carne,
nasceu como homem uma só vez, quanto receberá um só corpo espiritual
– todos salvos de todas as tribos do mundo...
Através da salvação Deus forma um povo único. Participamos do povo israelita
espiritual.

 GÊNESIS 2:24 Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher,
e serão ambos uma carne.
O casamento de Jesus é com uma só mulher, é com um só corpo. O
casamento de Jesus com seu corpo é profezado através do casamento humano.
Portanto, Jesus não se casará com dois povos diferentes, (Israel e igreja).
Jesus se unirá com um povo, um corpo único, os salvos de todas as
tribos, linguas, raças... DE TODOS OS TEMPOS. (Essa constituição de um povo
único se aplica antes da lei, durante a lei e depois da lei de Moisés).

 MALAQUIAS 2:15 E não fez ele somente um, ainda que lhe
sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma
descendência para Deus...
Como lemos, em vários versículos, e sobre ângulos diferentes, o POVO
DO SENHOR é povo único. Não há acepção alguma entre judeus e gentios quanto
a salvação e formação do povo israelita espiritual.
Não há fundamento bíblico achar que Deus trata diferentemente os judeus
e os gentios, quanto à salvação, e formação do povo de Deus. Pois, pela fé
somos uma só descendência, um só povo de Deus, como dito acima “ELE FEZ
SOMENTE UMA DESCENDÊNCIA”.
Sobrava “Espírito Santo” para fazer quantos povos/ quantos corpos ELE
quisesse FAZER. PORÉM, aprouve ao Senhor fazer UMA SÓ DESCENDÊNCIA.
O arrebatamento será único para essa descendência igualmente única.

 APOCALIPSE 2:9 Conheço... A blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas
é a sinagoga de Satanás.
O judeu, o israelita espiritual, para o Senhor, é aquele que é TEMPLO
do Espirito Santo.
A nação espiritual é aquela que tem o mesmo sangue eterno de Jesus, o
Espírito Santo. Somos morada/casa do Espírito Santo.
Mesmo alguém tendo sangue biológico de judeu se não estiver sendo
templo do Espírito Santo será uma sinagoga para o adversário, sendo por
isso, povo inimigo, ainda que biologicamente seja judeu.
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 APOCALIPSE 3:9 Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e
não são, mas mentem.
O homem sem o Espírito santo é contado como participante do
reino do adversário. Mesmo que se intitule judeu estará mentindo,
não tem parte com a verdade, por estar sem o Espírito Santo o qual
é a verdade, a pessoa sem o Espírito santo está vivendo uma mentira.
 ROMANOS 2:29 Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração,
no espírito, não na letra; cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.
O judeu, o israelita espiritual, para Jesus, é aquele que é TEMPLO do
Espirito Santo.
A nação espiritual é aquela que tem no seu interior o mesmo sangue eterno
de Jesus, o Espírito Santo.
Um judeu, mesmo sendo da nação terrena de Deus, se não crê e não viver
a palavra de Jesus, não é considerado povo espiritual de Deus. Por que está
sendo usado como sinagoga do inimigo.

 MARCOS 3:32-35 E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua
mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. 33 E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é
minha mãe e meus irmãos? 34 E, olhando em redor para os que estavam assentados junto
dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. 35 Porquanto, ”qualquer” que fizer

a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe.
 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.
Paulo estar, pelo Espírito Santo, explicando que os descendentes
de Abrão são os filhos da promessa, a semelhança de Isaque. Mesmo
sendo descendente biológico de Abrão, alguém pode não ser israelita.
Em suma, a nação, o povo, o israelita de Deus, NÃO É
NECESSARIAMENTE o que tem sangue biológico de Judeus. Qualquer um
pode ser ISRAELITA espiritual. Qualquer um pode ser filho de Deus, se
for “filho da promessa”. A promessa se refere à aceitação de JESUS,
o prometido de Deus.
O gentio mesmo não sendo da nação terrena de Deus, se crê e fizer a
vontade de Jesus passa a ser povo espiritual de Deus. Desta forma se cumpre
a palavra “o justo viverá pela fé”.
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Não há justiça diante de Deus por ser povo biológico, por ser povo judeu,
segundo este mundo.
O justo viverá pela fé em Jesus. Não há justo apenas por ter sangue
biológico de judeu.
O nascimento segundo o homem, mesmo que seja judeu e irmão de Jesus
segundo a carne, não dar direito a herança celestial, isso o Senhor já tinha
dito a Abraão.
Pois bem, qualquer homem nascido por promessa, nascido pela fé em Jesus,
esse é herdeiro do mundo vindouro. Pois, não nasceu da vontade da carne, mas
da vontade de Deus. Por crer em Jesus passa a fazer parte da família espiritual
de Jesus – o povo único de Deus.
Desta forma, não importa qual sejam as argumentações, o ensino, o qual
prega uma separação e um tratamento diferente entre judeus e gentios deve ser
ELIMINADO da vida dos servos. Pois, é um ensino racional, teológico, em total
conflito com a bíblia. A separação dos servos entre igreja e judeus é um
ensino não fundamentado na verdade biblíca.

Finalizamos este tópico dizendo que ele prova a existência de
uma só descendência, de um só povo de Deus, de uma só família de
Jesus. Tendo como consequência entendermos que haverá UM SÓ
ARREBATAMENTO, POR SER UM SÓ CORPO DE CRISTO.
A seguir um pouco mais sobre o arrebatamento único de um só
povo do Senhor.

38) UM POUCO MAIS: TODO O POVO DE DEUS SERÁ ARREBATADO DE
UMA SÓ VEZ?
Haverá um só arrebatamento
descendência, o povo, o corpo de Jesus, é um só corpo.
Resposta:

Sim.72

porque

a

Uma vez feito o ajuntamento, depois da reunião dos salvos com
Cristo não há porque refazer aquilo que já foi feito.
Uma vez arrebatado o povo do Senhor não haverá povo para se
fazer arrebatamento...

72

Mais

detalhes

sobre

arrebatamento

leia

nossos

trabalhos:

“ASSUNTOS ESCLARECEDORES

CORRELACIONADOS COM O MARANATA DE JESUS”, e “A PRETRIBULACAO E PORQUE HA UM SO CORPO DE CRISTO E UM
SO ARREBATAMENTO”. Estes trabalhos contem detalhes sobre o fim dos tempos e o arrebatamento
do corpo de Cristo...
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Quem prega arrebatamento secreto da igreja e posterior
arrebatamento de judeus está profetizando razão humana sem base
bíblica.
O corpo de Cristo é um corpo único. Este povo é formado por
todos aqueles os quais irão morar com Cristo no novo reino
celestial.
Este corpo formado por povos de todas as línguas, tribos,
raças, e nações que aceitarem a Jesus como seu salvador, SERÁ
reunido como o Senhor em um casamento único e eterno.
Isso ocorrerá quando Jesus voltar para arrebatar o seu corpo,
depois da grande tribulação.
VERSÍCULOS SOBRE ARREBATAMENTO ÚNICO DO CORPO DE CRISTO QUE NASCEU
POR FÉ EM JESUS – O PROMETIDO:
 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, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. 11 E os filhos de Judá e os filhos

de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e
subirão da terra; porque grande será o dia de Jizreel.
A expressão: “filhos de Israel juntos se congregarão... e subirão da terra”.
Está dizendo que Israel e a igreja estarão juntos durante o
arrebatamento. São membros diferentes do único corpo de Cristo.
O termo: “constituirão sobre si uma só cabeça” é mais um exemplo que Israel
e a igreja formam um só corpo cuja cabeça é Cristo.
Por esse versículo vemos que o arrebatamento será único. A igreja
e Israel “subirão juntos”.
“Juntos”, no versículo acima, significa ao mesmo tempo. Não existe
na bíblia indicação que Deus arrebatará a igreja e depois arrebatará
os judeus.
Antes da existência da nação israelita, a bíblia fala dos filhos
de Deus, e também, de homens que andaram com Deus. Portanto, Deus
sempre teve o seu “povo” independentemente do sangue israelita.
Pois bem, o povo de Deus saiu do Egito e foi para a terra
prometida. Esse ato é uma profecia sobre a saída da igreja do mundo.
Do Egito “subiu” uma “grande mistura de gente”. Do Egito não
saíram primeiro os estrangeiros e depois os judeus. Nem saiu uma parte
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e depois os demais. Eles sairam todos juntos, de uma só vez, e visível.
Não ficou para trás uma só unha, 73 como diz a bíblia.
VERSÍCULO DEMONSTRANDO QUE SAIU DO EGITO JUNTO COM OS ISRAELITAS UMA
GRANDE MISTURA DE OUTRAS NAÇÕES – OS INTITULADOS DE ESTRANGEIROS.

 ÊXODO 12:38
gente...

Também

 NÚMEROS 11:4

subiu “com eles” uma grande mistura de

Ora

o “vulgo” que estava no meio deles...

(vulgo=estrangeiro, o comum...).

Saiu do Egito não só israelita sangue puro. Mas, uma grande mistura
de raças, povos, tribos, intitulados de “estrangeiros”...
A saída do Egito para a terra prometida contém profecias embutidas
nela. Uma dessas profecias é a profecia da saída do corpo de Cristo
deste mundo para ir para o céu. Como dito na profecia do versículo
acima: A saída deste mundo para o céu será uma subida de uma grande
mistura de gente. Gentes de todas as tribos, raças, línguas irão viver
com Cristo.

A seguir falaremos de atos do Senhor na execução do projeto de
salvação feito por Jesus, para salvar o homem.
Evidentemente que não temos pretensão de precisão absoluta
quanto à sequência desses atos. Não intentamos criar um discursão
infindável e infrutífera sobre essa sequência de fatos. Até porque
alguns desses atos são concomitantes, e outros são sequenciais,
cada um no seu devido tempo, inclusive até mesmo antes de existir
homem...

39) HÁ UMA SEQUÊNCIA de ATOS DO SENHOR ATÉ O TRIBUNAL DE
CRISTO?
RESPOSTA: Sim. Segundo a bíblia, resumidamente, o projeto de
Deus está sendo executado conforme abaixo:

I)

O Senhor elegeu toda a humanidade para louvor da sua
gloria, antes mesmo de existir mundo e homens...;

73

ÊXODO 10:26 E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará; porque daquele havemos de tomar, para
servir ao Senhor nosso Deus; porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá.
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II)

Com a queda do homem por meio do pecado cometido por Adão
e Eva, o homem passou a ter morte física, e porque todos
pecam todos também morrem espiritualmente;

III) Milênios depois do pecado de Adão Senhor apresentou a lei
de Moisés, a aliança do velho testamento, por meio do
sangue de animais. Através dessa aliança quem cumprisse
toda a lei poderia viver pelas obras da lei. Nenhum homem
conseguiu cumprir toda a lei, exceto Jesus. Por isso
nenhum humano é salvo pelas obras da lei.

IV)

Tempos depois o Senhor Jesus nasceu. Ele veio para vencer
o pecado e a morte espiritual, dando ao homem uma nova
aliança para salvação - através do sangue de Jesus;

V)

Jesus é crucificado e ao terceiro dia depois da morte
ressuscitou;

VI)

Jesus foi elevado ao céu, ao vivo, visível;

VII) O Espírito santo foi derramado cinquenta dias após a
morte de Jesus, dando início ao revestimento espiritual
da igreja;

VIII) Estamos vivendo um período chamado de “hoje”, “dia de
salvação” o qual já perdura por cerca de 2000 anos;

IX)

Atualmente estamos vivendo os sinais do princípio das
dores. Vivemos os dias: das guerras, rumores de guerras,
fomes, pestes, terremotos, maremotos... Período em que o
estado de Israel foi restabelecido,... Etc. Como diz a
bíblia nos livros de I e II Timóteo: São dias trabalhosos,
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dias de homens amantes de si mesmos, dias dos homens mais
amantes dos prazeres do que de Deus...
Esses sinais SÃO AVISOS QUE A AGONIA DA GRANDE
TRIBULAÇÃO ESTÁ CHEGANDO.
Está

próxima

a

chegada

do

período

da

grande

tribulação, onde o anticristo estará reinando naqueles
dias de muitas dores, onde a apostasia, a falta de fé,
será extrema.
Atualmente são visíveis os gemindos diversos do
princípio de dores: Na terra, no céu, no ar e nas pessoas;

X)

Iniciará

o

período

da

grande

tribulação.

Os

seus

primeiros 3,5 anos serão de aparente paz. Depois dos 3,5
anos o anticristo se manifestará, por mais 42 meses. Ele
imporá, através de atos de violência e de idolatria,
muitas e grandes aflições, aos servos do Senhor, e ao
mundo. Fará cessar todo sacrifício de adoração a Deus. O
período de grande aflição nunca visto antes será de 3,5
anos.
XI)

No final da grande tribulação, “ante” o toque da sétima
trombeta,

o

Senhor

Jesus

virá

ao

vivo,

VISÍVEL,

juntamente com seus santos anjos. Será uma grande festa,
com toques de trombetas, alarido...;

XII) O anticristo será eliminado pelo esplendor da segunda
vinda do Senhor e pelo assopro da boca de Jesus;
XIII) O Senhor, através de seus santos anjos, fara o ajuntamento
dos salvos, fará o arrebatamento dos seus servos. Os
salvos serão reunidos com Jesus nas nuvens;
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XIV) O Senhor vencerá a batalha de Armagedom, e porá fim a
esta guerra, fará isso por amor a seu povo;
XV)

O inimigo será preso por mil anos;

XVI) O Senhor pisará nos montes das oliveiras e dará início
ao reinado milenar com seu povo sobre o mundo. Nesse
período haverá paz, prosperidade, conhecimento do Senhor,
ainda no presente mundo. Conforme Isaías capítulo 65;
XVII) Após o milênio o inimigo será solto por curto período de
tempo;
XVIII) O tribunal de CRISTO será implantado, para julgamento
de todos. Os servos serão julgados para receber galardões
da justiça e os não salvos serão julgados para receber o
galardão da injustiça;
XIX) O inimigo será o primeiro a ser julgado, e, por fim,
lançado no lago de fogo eterno;
XX)

Os “mortos”, os não salvos, serão julgados e lançado no
lago de fogo;

XXI) A morte e o inferno, (hades/seol), serão lançados no lago
de fogo eterno;
XXII) O mundo material atual será eliminado por fogo da parte
do Senhor;
XXIII) O Senhor criará um novo céu e uma nova terra, de
natureza espiritual, onde não haverá mais mar, nem sol,
nem noite, nem dia, nem morte, nem pecado...;
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XXIV) Tudo no reino das criaturas será entregue nas mãos de
DEUS PAI o qual assumirá o governo/reinado. Deus pai será
o cabeça de tudo.

Vamos encerrar?

40) TENTANDO CONCLUIR.
Ultimamente o Senhor tem convocado o seu povo, o seu corpo de
sacerdotes espirituais, para VOLTAR PARA A DOUTRINA dos apóstolos,
retornar para a doutrina bíblica, voltar para a palavra do PAI.
No entanto, temos visto uma resistência, uma insistência, uma
persistência, uma ação semelhante a do rei Saul – o porfiar, EM
CONTINUAR SEGUINDO AS DOUTRINAS HUMANAS, em detrimento, em abandono
da palavra de Deus.
As doutrinas dispensacionalistas e as pré-tribulacionistas são
pequenos exemplos da rejeição à palavra de Deus, são exemplos de
deixarem de dar ouvidos à voz do Senhor para darem ouvidos às
doutrinas humanas e malignas.74
Os
ensinos
dispensacionalistas-pré-tribulacionistas
são
exemplos de “IDOLATRIAS”. São atos de abandono da palavra de Deus,
são desprezos ao verbo que se fez carne,75 para dar ouvido às vozes
que não são do Senhor. São exemplos de idolatria, são exemplos de
desonra ao filho de Deus.
Deixar a palavra do Senhor é idolatria porque é UM ATO de dar
mais horna às vozes de criaturas em detrimento/abadono da palavra
do filho de Deus, por conseguinte uma desonra a Deus.76
74

II TIMÓTEO 4:3 Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências;
75

APOCALIPSE 19:13 E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e

o nome pelo qual se

chama é a Palavra de Deus.
76

QUEM DESORNA A PALAVRA ESTÁ DESONRANDO A JESUS – AQUELE QUE É A PALAVRA DE DEUS:
 ROMANOS 1:25 Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a
criatura do que o Criador, que é bendito eternamente;
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ESTEJA CERTO QUE O DISPENSACIONALISMO PRÉ-TRIBULACIONISMO está
fora da doutrina bíblica EM TUDO QUE ENSINAM:


O pré-tribulacionismo também está errado quanto à existência
de salvação de Judeus, pela lei, durante a grande tribulação;
Porque não há salvação pelas obras da lei ensado por eles. Jesus é o
único caminho, o único meio de salvação.



O pré-tribulacionismo também está errado quanto à forma do
arrebatamento;
Porque o arrebatamento será visível a todo olho. Não existe arrebatamento
secreto, silencioso, invisível na bíblia.



O pré-tribulacionismo também está errado quanto aos toques
de trombetas;
Porque não existe na bíblia um arrebatamento ao toque da quarta trombeta.
Jesus virá “ante/durante” o toque da sétima trombeta. Conforme ensinos
de Paulo e do livro de apocalipse do apostolo João.



O

pré-tribulacionismo

participação

da

também

igreja

e

do

está

errado

Espirito

quanto

santo

na

a

não

grande

tribulação;
O livro de apocalipse fala que os servos serão perseguidos e mortos
durante a grande tribulação. Haverá uma guerra contra os servos do Senhor
durante a grande tribulação. Haverá milhões de servos sendo salvos
durante a grande tribulação. Se o corpo de Cristo não estivesse na grande
tribulação não haveria servos a serem perseguidos e mortos, nem haveria
salvação de servos durante a grande tribulação.



O pré-tribulacionismo também está errado quanto os sinais da
eminência da segunda vinda de Jesus;

 JOÃO 5:23 Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não
honra o Pai que o enviou.
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Eles misturaram os sinais do princípio das dores com os sinais da grande
tribulação. Também ingnoraram o fato profético apontanto que Jesus
somente virá quando o anticristo estiver no lugar santo, e também em
tempo de plena apostasia geral...



O

pré-tribulacionismo

também

está

errado

quanto

à

ressurreição dos santos, e quanto à transformação dos vivos
salvos em novos corpos espirituais;
Com o ensino racional da ressurreição secreta criaram a possibilidade
de transformação e arrebatamento de servos vivos antes dos salvos que
serão mortos durante a grande tribulação. Também cria mais de uma
ressurreição de salvos e mais de uma transformação de salvos.



O pré-tribulacionismo também está errado quando dizem que o
arrebatamento ser invisível;
A bíblia de muitas formas ensina que o arrebatamento será visto, visível,
por todos.



O pré-tribulacionismo também está errado quanto à quantidade
de arrebatamento;
A

bíblia

fala

em

“uma

segunda”

vinda

de

Jesus,

e

em

um

único

arrebatamento. Não existe na bíblia um arrebatamento secreto e uma vinda
visível.

 O pré-tribulacionismo também está errado quanto à duração
das bodas do cordeiro. Para eles a boda seria de 7 ou de 3,5
anos, dependendo da linhagem pré-tribulacionista;
A bíblia ensina que as bodas, o casamento de Cristo com seu corpo será
um casamento eterno, será um “desposar-te-ei para sempre”, conforme o livro
de OSÉIAS. Não existe na bíblia uma boda de Cristo com duração de sete
anos nem de três anos e meio...
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O pré-tribulacionismo também está errado quanto ao momento
do início do reino milenar de Cristo na terra;
A bíblia fala que ao som do toque da sétima trombeta, portanto, no
final da grande tribulação, o reino será do Senhor. Jesus não
arrebatará os servos e depois voltará para dar início ao reino. A
bíblia fala que Jesus virá e fará o arrebatamento ante o toque da
sétima trombeta, e também diz que ao toque da sétima trombeta o reino
será de Jesus. Portanto, o arrebatamento dos salvos e o início do
milênio ocorrerão no mesmo momento profético – ante o toque da sétima
trombeta.



O pré-tribulacionismo também está errado quando dizem que a
segunda vinda do Senhor será junto com a igreja e não com os
anjos;
A bíblia fala que o Senhor virá junto com seus anjos para ajuntar os
salvos, desde os quatro cantos da terra. Não existe uma vinda do
Senhor com a igreja para arrebatar o restante da igreja... O que é
profético é que os anjos ajuntarão os salvos dentro os quais estão
os que foram salvos durante o período de existência da igreja na
terra, que vai até o fim da grande tribulação.

 Etc. Eles erram em tudo desde o que é salvação até os detalhes
do arrebatamento...
Tudo que os dispensacionalistas-pré-tribulacionistas ensimam
ESTÁ CONTRÁRIO AO QUE A SÃ DOUTRINA DE JESUS, E DOS APÓSTOLOS
ENSINAM.
PORTANTO NÃO LHES DEVEMOS DAR CRÉDITO por serem profecias e
ensinos falsos.
O que tais teóricos ensinam são acréscimos, ou supressões,
ao

texto

da

sagrada

escritura,

principalmente

são

adulterações na profecia do livro de apocalipse.
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As fábulas inventadas por eles são ensinos ‘APÓCRIFOS’.
O LIVRO DE APOCALIPSE FALA DE MUITAS COISAS. Muitas dessas
profecias têm sido eliminadas, ou mudadas, sem nenhum temor, pelos
pré-tribulacionistas.
Dentre as profecias apocalíptica ressalta a:


A grande perseguição e morte de servos, durante a grande
tribulação;



A segunda vinda de Jesus “nos dias da voz do sétimo anjo, quando
tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos
profetas, seus servos;” APOC.10:6;77 (segredo de Deus porque somente Deus
Pai sabe o dia e a hora do arrebatamento).



O toque de trombetas e as destruições provocadas por anjos
ante o toque das trombetas;



O reinado milenar do Senhor;



O reinado do anticristo, (durante a grande tribulação);



A eliminação do anticristo quando Jesus voltar à segunda vez;



A salvação de pessoas de todos os povos durante a grande
tribulação;



A batalha do Armagedom;



A abertura dos selos do apocalipse;



O aprisionamento por mil anos, e depois a soltura do arquiinimigo por pouco tempo;



Uma ressurreição de salvos (para se unirem com Cristo);



Uma ressurreição de não salvos, depois de 1000 anos da
primeira ressurreição; (para serem julgados no tribunal de
Cristo);



Etc.

77

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.
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Quem elimina ou adultera as profecias apocalíptica, acima
descritas, está se expondo ao juízo de Deus retirar a parte de tal pessoa da
árvore da vida. Corre o risco de sofrer as pragas do livro de
apocalipse. Esses juízos estão profetizados no livro de apocalipse,
capítulo 22:18,19.
POR OUTRO LADO, muitas falsas profecias estão sendo pregadas,
por cristãos, como se fossem parte do LIVRO DE APOCALIPSE. São
exemplos de falsas profecias:


Arrebatamento dos salvos ao toque da quarta trombeta, e
não na sétima trombeta. Isso são inclusão e adulteração
à profecia do livro de apocalipse.
Sujeita que faz isso a sofrer as pragas do livro do apocalipse e

estar sujeito ao

juízo de Deus retirar a parte de tal pessoa da árvore da vida.


Arrebatamento

secreto,

escondido,

sigiloso.

Isso

é

inclusão de falsa profecia ao livro de apocalipse.
Quem faz isso está sujeito a sofrer as pragas do livro do apocalipse.



Salvação somente de Judeus durante a grande tribulação.
Isso é inclusão de palavra e ao mesmo tempo retirada de
informação da profecia do apocalipse.
Quem faz isso está sujeito a sofrer as pragas do livro do apocalipse
e

estar sujeito ao juízo de Deus retirar a parte de tal pessoa da árvore da

vida.


Salvação através de práticas das obras da lei de Moisés.
Isso é inclusão de palavra e ao mesmo tempo retirada de
informação da profecia do apocalipse.
Quem faz isso se sujeita a sofrer as pragas do livro do apocalipse e

estar sujeito

ao juízo de Deus retirar a parte de tal pessoa da árvore da vida.


Segundo arrebatamento de salvos, esse somente para judeus
salvos durante a grande tribulação. Isso é inclusão de
palavra e ao mesmo tempo retirada de informação da
profecia do apocalipse.
Quem faz isso se sujeita a sofrer as pragas do livro do apocalipse e

estar sujeito

ao juízo de Deus retirar a parte de tal pessoa da árvore da vida.
175
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.


Arrebatamento

e

segunda

vinda

como

sendo

vindas

diferentes do Senhor, ao mundo. O arrebatamento seria
para sequestrar a igreja às escondidas, e a segunda vinda
para ressuscitar judeus salvos pela lei de Moisés, e para
dar início ao milênio. Isso é inclusão de palavra e ao
mesmo

tempo

retirada

de

informação

da

profecia

do

apocalipse.
Quem faz esse tipo de profecia se sujeita a sofrer as pragas do livro do apocalipse,
e

estar sujeito ao juízo de Deus retirar a parte de tal pessoa da árvore da

vida.
É seríssimo pregar profecias contrárias à profecia do livro
de apocalipse.
Não se trata apenas de uma questão de opção, do tipo: Eu sou
pré-tribulacionista, você é mid/meso-tribulacionista e o outro é
pós-tribulacionista, ou outra coisa qualquer, do tipo não haverá
tribulação alguma, ou não haveria arrebatamento algum, não haveria
milênio, etc...


Você crer na palavra de Deus?



Você não apostatou da fé na palavra de Deus?



Você não passou a crer mais em palavra de homem do que na
palavra do Senhor?
Então:

Saiba que haverá um arrebatamento único depois da grande
tribulação.
Saiba que o livro de apocalipse ensina que Jesus virá “ante”
o toque da sétima trombeta.
Saiba que haverá uma grande tribulação, e saiba que Jesus
virá depois dessa grande tribulação.
SAIBA QUE HÁ UM JUÍZO DE MORTE ETERNA PARA QUEM PREGAR
CONTRÁRIO AO QUE O LIVRO DE APOCALIPSE ESTA PROFETIZANDO.
Ele diz que Jesus virá depois que completar o número de salvo,
ante o toque da sétima trombeta a qual tocará somente no final da
grande tribulação...
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Por todos os ângulos que se enquadrar a teoria racional do
dispensacionalismo-pré-tribulacionista, frente à bíblia, essas
doutrinas são desmascarados pela palavra do Senhor.
Durante toda a história da igreja é visto que alguns, contra
a palavra, inserem informações na bíblia, ou no discernimento da
mesma, agem com o fermento dos fariseus.78
Outros retiram, ou ignoram a palavra, em muitos aspectos,
agem com o fermento dos saduceus.79
A palavra do Senhor descreve todos os acontecimentos que
envolvem a segunda vinda de Jesus, e é na BÍBLIA que temos que
acreditar.80
A bíblia não é contraditória, nem omissa. Ela nada fala de dois
arrebatamentos, não cita um arrebatamento secreto e depois uma
segunda vinda separada por sete anos, nem por 3,5 anos.
A bíblia não precisa de criatividades teológicas para retirar
versículos, ou para suprir lacunas, pois não há excesso, nem
lacunas, na mente de Deus, nem na sua palavra.
Quem advoga a ressurreição secreta antes da Grande Tribulação,
antes do toque da sétima trombeta, antes do reinado do anticristo,
está RASGANDO vários versículos da BÍBLIA. Está se expondo a juízo
condenatório eterno.
A bíblia claramente diz que Jesus virá “ao vivo” depois do
advento da “apostasia plena”, e da instalação do “anticristo no
lugar santo”.
Esses dois grandes sinais, a revelarem a proximidade da segunda
vinda de Jesus, em nada descaracterizam a “iminência da segunda
78

O FERMENTO DOUTRINÁRIO DOS FARISEUS. ELES ACRESCENTARAM ENSINOS HUMANOS A PALAVRA DE DEUS.



79

MARCOS 7:13 Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas
fazeis semelhantes a estas.
MARCOS 8:15 E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes.

O FERMENTO DOUTRINÁRIO DOS SADUCEUS. ELES SUPRIMIRAM ENSINOS DA PALAVRA DO SENHOR.


ATOS 23:8 Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito...



MATEUS 16:6,12 E Jesus disse-lhes: Adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. 12 Então
compreenderam que não dissera que se guardassem... da doutrina dos fariseus.

80

MARCOS 13:31 Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.

177
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
vinda de Jesus”, nem a necessidade de estarmos preparados para a
ressurreição e para o arrebatamento.
Se alguém disser que Jesus poderia voltar hoje deveria se
perguntar:


O anticristo está reinando?



A apostasia plena está instalada?



A Grande Tribulação está em andamento?



A sétima trombeta está tocando?



Jerusalém está cercada pela batalha do Armagedom?



Esses sinais os quais antecedem a vinda de Jesus já se
cumpriram?

Se forem afirmativas todas perguntas anteriores, então, Jesus
pode voltar “iminentemente”. Caso, ainda, não sejam afirmativas
todas as respostas às perguntas acima então deverão aguarda para
poder dizer que o Senhor está chegando a qualquer momento.
Jesus e seus profetas disseram que a segunda vinda do Salvador
só ocorrerá depois de muitos sinais gerais e dos eventos do:
Estabelecimento do reinado do anticristo, da apostasia geral, e da
Grande Tribulação, ante o toque da sétima trombeta.
A nova roupagem que recebeu o ensino da pré-tribulação, no
século XX, levou a vinda de Jesus para o meio da Grande Tribulação.
Essa nova abordagem dispensacional não resolveu todo o problema
criado pelo pré-tribulacionismo.81
O ensino herético de uma vinda antes da Grande Tribulação não
tem explicação bíblica para:


O

pré-tribulacionismo

inexistência,

não

responde:

na bíblia, de
Jesus. A bíblia fala somente de
morrer na cruz pelos pecadores, e
reunir com Jesus os que aceitaram

A

questão

da

três, ou mais, vindas de
duas vindas – uma para
outra para ressuscitar e
ser salvos por Jesus;

81

Só resolveu a questão do sinal citado pelo apóstolo Paulo. A saber: instalação do império
do ANTICRISTO. O restante do problema fica mais confuso.
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O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão da inexistência na bíblia de uma
vinda secreta;



O pré-tribulacionismo não responde: Não resolveu a questão
da salvação de pessoas de todos os povos na Grande
Tribulação – há salvação é porque o corpo-de-cristo e o
Espírito Santo estarão presentes ali;



O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão da presença do Espírito Santo e do corpo
de Cristo, (os salvos de todas as tribos e povos os quais
lavaram as vestes no sangue do Cordeiro), na Grande
Tribulação;



O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão de existir salvação tanto de gentios
como de judeus durante toda a grande tribulação.
Contrariando o ensino deles;



O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão da existência de um só povo espiritual,
um só corpo de Cristo. O povo do Senhor é um só povo é uma
só descendência, uma só geração da fé, de todas as tribos
da terra, em todos os tempos;



O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão, segundo eles mesmos, de alguns salvos
participarem das bodas e outro não participarem, pois só
teriam sido salvos depois de um imprevisto arrebatamento
secreto (?), sem previsão na bíblia;



O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão de uma vinda secreta contrária ao que
ensina a palavra do Senhor. Ela ensina vinda visível a todo
olho, audível, festiva, luminosa...;



O pré-tribulacionismo não responde por que Jesus viria
antes de completar o número de salvos: O ensino errado deles
pelo qual o Senhor retornaria antes de completar o número
de salvos é contrário ao ensino da bíblia. Se Jesus viesse
antes de completar o número dos salvos, os novos salvos, os
da Grande Tribulação ficariam para trás. Como é sabido o
Senhor vela para cumprir, e cumpre a sua palavra, e ela
ensina que o Senhor só virá quando completar o número de
salvos;
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O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu o porquê de eles ensinarem que haveria salvação
por obras durante a grande tribulação, SE A BÍBLIA ENSINA
a inexistência de salvação por obras da lei. Quando
Jesus vier o Espírito Santo deixará de ser derramado como
é concedido hoje. No entanto, para os pré-tribulacionistas
restaria uma salvação por obras, mas isso é algo impossível
segundo a bíblia. Se houvesse salvação pela lei, ou por
obras humanas, isso seria algo contrário ao ensino da
palavra do Senhor, seria outro caminho pelo qual o homem
poderia ir até o Pai;



O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão do não entendimento literal da bíblia.
A bíblia deve ser discernida espiritualmente, e não pela
letra, pela gramática humana, segundo a razão deles;



O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão da vinda de Jesus para buscar o seu corpo
ter como consequência o fechamento do período de salvação.
Quando Jesus vier encerrará o período da salvação, no
formato que conhecemos hoje... Então como ainda haveria
salvação depois de completado o número de salvos?



O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão da duração das bodas do Cordeiro. Antes
diziam que seria de sete anos, agora, com a doutrina MIDTRIBULACIONAL, dizem que será de 3,5 anos. No entanto, o
certo é que boda é casamento, e o casamento do Senhor com
sua igreja será um casamento eterno. Não existe na bíblia
menção alguma a uma festa de casamento de sete anos, nem de
3,5 anos duração de bodas. A bíblia fala de bodas eternas,
para sempre...;



O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão de Jesus vir com seus “santos anjos”
para buscar o seu povo espiritual. Não há previsão bíblica
pela qual Jesus viria com “sua igreja” para ressuscitar
parte de sua igreja... (?) A profecia é que Jesus vira com
seus santos anjos para arrebatar/reunir todos os seus
salvos;



O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão de a ira de Deus ser manifestada no dia
do tribunal de Cristo, e não na grande tribulação, como
querem eles. Deus não nos destinou para a ira futura do
lago de fogo eterno. A grande tribulação não é a ira a qual
Deus nos poupará com a salvação. A salvação nos livra da
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ira futura manifesta na condenação ao lago de fogo. A
salvação livra todos os salvos do lago de fogo, e nunca
apenas livraria da GRANDE TRIBULAÇÃO os servos vivos antes
de iniciar a grande tribulação.


O pré-tribulacionismo não responde: Não esclareceu nem
resolveu a questão da igreja apostólica, inicial, mesmo
sendo uma igreja transbordante de fé, de graça, justiça, e
operação plena do Espírito Santo, TER PASSADO POR
FOGUEIRAS, por ESPADAS, por flechadas, por CRUCIFICAÇÕES,
por BOCA DE LEÕES, por apedrejamentos, e o mesmo Deus que
não muda ter deixado isso tudo acontecer. No entanto,
NINGUÉM PERCEBE QUE ISSO NÃO SE TRATAVA DE JUÍZO, OU de
CONDENAÇÃO DA PARTE DE DEUS, sobre seus justos e fiéis.
Agora, inexplicavelmente, os pré-tribulacionistas
pregam que Deus irá poupar a igreja da grande tribulação,
como se Deus tivesse mudado, como se Deus somente agora
amasse a igreja.
ENGANOSAMENTE DISCERNEM OS VERSÍCULOS OS QUAIS AFIRMAM:
Porque “nenhuma condenação ou juízo há para a igreja”, e porque
Deus é bondoso/amoroso não deixaria a igreja passar pela
grande tribulação.

Perguntamos:
 Anteriormente, durante a igreja apostólica, Deus
não amava os seus SERVOS, não amava os servos da
igreja

apostólica,

por

isso

eles

foram

massacrados?
 Deus não era bondoso para com os seus justos e
fiéis

os

quais

foram

perseguidos

e

mortos

cruelmente no período inicial da igreja?
 Deus mudou o tratamento para com os seus, e agora
trata os seus servos com acepção de pessoas? CLARO
QUE NÃO. DEUS NÃO MUDA NEM VARIA O TRATAMENTO PARA
COM OS SEUS SERVOS

Perguntamos novamente:

181
ARQ: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Doc. E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:15:53.
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O ARREBATAMENTO DO CORPO DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
 Anteriormente havia condenação e juízo para os
servos fiéis, e no período da grande tribulação
os crentes da igreja de LAODECEIA, mesmo sendo
crentes mornos são tratados de forma diferente,
senão Deus deixaria de ser justo, bondoso e
amoroso?
 Toda tribulação é fruto de juízo, de condenação,
de ira, da parte de Deus?
Não há fundamento bíblico válido, para uma segunda vinda
secreta de Jesus antes da Grande Tribulação.
Qualquer que seja a forma de uma segunda vinda pregada
apontando um retorno do Senhor, antes da Grande Tribulação, é
abandono da palavra do Senhor é ensino artificialmente inventado.
Qualquer que seja a segunda vinda pré, ou mid tribulacional,
dispensacional, irá ferir vários ensinos da sagrada escritura, irá
acrescentar ensinos não existentes na bíblia, e, mormente, é
acréscimos/supressões ao livro de apocalipse, um ato sujeito a
juizos condenatórios da parte de Deus.
Muitos se
pouparia seus
condenação/ira
justificativa é

iludem com a fantasia racional pela qual Deus
servos da grande tribulação, porque não há
da parte de Deus para com a igreja. Essa
DOGMA teológico, é carnal compreensão da bíblia.

Pois bem, remexendo a história da igreja descobre-se que o
ensino PRÉ-TRIBULACIONISTA se consagrou próximo do ano de 1.830,
século XIX. Antes disso, apenas pouquíssimas vezes é citado o prétribulacionismo, na história da igreja, e isso somente após o ano
373, depois de Cristo.
O ensino MID/MESO-TRIBULACIONISTA, surgiu no século XX. Essa
nova doutrina racional tenta superar algumas críticas levantadas
contra as novidades dos dogmas criados pelo pré-tribulacionista/
dispensacionalista.
Todavia, o repaginado ensino pré-tribulacional, continuou
sustentando velhas doutrinas humanas, e estabelecendo novas
discrepâncias/contradições, com isso muitas doutrinas bíblicas são
distorcidas, rasgadas ou desprezadas.
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Todo ensino de uma segunda vinda de Jesus antes da Grande
Tribulação NÃO é um ensino encontrado nas sagradas escrituras, nem
no seio da igreja apostólica.
Por causa da falta de verdade bíblica, os ensinos
dispensacionalistas/pré-tribulacionistas todos eles devem ser
descartados, jogados no lixo, porque levará à morte dos crentes
que estiverem confiados nessas inverdades.
O ensino dispensacionalista, todo ele, somente serve para
multiplicar a descrença na palavra de Deus, e, consequentemente,
serve somente para apostatar os crentes da fé genuina na palavra
do Senhor.
Uma pessoa que se achar durante a Grande Tribulação e que
conheça
somente
os
variados
ensinos
prétribulacionistas/dispensacionais tem elevada probabilidade de
perder a salvação ao se comporta da seguinte forma:
 Se for fiel: Abandonará a fé em Jesus achando que o Senhor
veio e o fiel ficou. Descrerá na palavra achando que Jesus foi
injusto com tal crente. Caso creia que não há mais chance de
salvação irá apostatar, indo para o mundanismo. Caso ache que
há
uma
segunda
chance,
CONFORME
o
ensino
dispensacionalista/pré-tribulacionista, irá enveredar pela
busca de uma salvação por sua própria fidelidade praticando a
lei de Moisés. Como não existe salvação por obras humanas, nem
pelas obras da lei, tal crente não será salvo.
 Se for infiel: Caso queira ser salvo, enveredará pela heresia
de uma salvação pela força e pelas obras humanas. Nesse caso
desprezará a fé no sangue do cordeiro de Deus. Buscará uma
salvação por obras da Lei e assim ficará sem salvação.
O sangue do cordeiro não foi suficiente para salva-lo, durante
o período da graça. Agora o infiel achará, ERRONEAMENTE, que
sua própria justiça, e a legalidade mosáica, irá agradar a
Deus. Resultado, também, não será salvo, pois não há salvação
por obras humanas, nem pela lei de Moisés. A bíblia ensina que
“nenhuma pessoa” será salva pela lei de Moisés.
COMO vemos, por todos os meios, o DISPENSACIONALISMO PRÉTRIBULACIONISTA mina o propósito do Senhor que é salvar MILHÕES de
pessoas durante a Grande Tribulação.
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As pessoas acharão que a Grande Tribulação é sinal que Jesus
já veio. No entanto, a Grande Tribulação é “o GRANDE” sinal da
IMINÊNCIA da vinda de Cristo.
A grande tribulação é o momento das pessoas infieis e da
igreja morna de Laodiceia, que vivenciará a Grande Tribulação,
BUSCAREM as bençãos, (o óleo e o fogo), do Espírito Santo.
Os sinais do princípio das dores e os sinais da grande
tribulação e o sinal da vinda do Filho de Deus servem para salvação
de milhões de pessoas.
Todos os tipos de sinais, incluindo a grande tribulação, são
os alertas do Senhor para que o homem vá buscar a salvação em
Jesus, pois ainda é tempo de salvação durante o tempo de execução
dos sinais.
Hoje os ensinos pré e mid tribulacionais tem servido para
criar crentes mornos.
Muitos cristãos acham que haverá uma segunda chance para quem
for “fiél até a morte”, depois da vinda do Senhor. Pensam assim
porque crê em salvação por obras da lei, e SEM o sangue do salvador
JESUS, isso é desconhecimento total do processo de salvação.
Eles pregam uma segunda chance de salvação, durante a Grande
Tribulação, sem o sangue do cordeiro, só que ninguêm “vem ao Pai”
sem o sangue de Jesus.
Ao invés de estarem se preparando, se santificando, muitos
estão vivendo no MUNDO, achando que caso Jesus venha, ainda haverá
uma chance de se livrarem da morte eterna, se não negarem viver a
LEI de Moisés, durante a Grande Tribulação.
Os servos não podem esquecer que nos últimos 2000 anos muitos
crentes partiram/morreram, e outros partirão antes de Jesus
voltar. Para os que morreram em Cristo, e para os que ainda
morrerão, o importante é estar preparado para a morte física.
A vinda de Jesus pode pegar desprevenida somente as pessoas
as quais estiverem vivas quando Ele vier na segunda vez, depois
da grande tritulação.
Dizem que o ensino de uma vinda iminente serviria para as
pessoas estarem preparadas. Essa expectativa não se confirma, ao
contrário, a própria história da igreja, que já está na casa dos
2.000 anos, serve para as pessoas descrerem NA IMINÊNCIA da
segunda vinda, no modo que eles pregam, e em tudo o mais da bíblia.
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Se muitos crentes não tivessem sido induzidos ao erro prétribulacionista / dispensacionalista não teriam suas esperanças
fundadas em doutrinas racionais, em dógmas, os quais não se
cumprirão como são ensinadas.
Os servos precisam lembrar que sua vida está limitada, na
grande maioria, a uma duração abaixo de 100 anos, sem falar que
muitos morrem ainda crianças e jovens.
Jesus vem, creiamos nisso. A palavra de Deus irá se cumprir.
No entanto, pré-tribulação não é a expressa verdade da palavra,
pré-tribulação é recheio de Filosofia-teológica misturado com
alguns versículos isolados. Pré-tribulacionismo é razão humana, é
doutrina humana.
Os sinais do princípio das dores estão por toda parte. Entre
eles estão as queimadas, as guerras, as poluições, a mortandade
de animais, os terremotos, os maremotos, as fomes, as pestes, as
imoralidades, o multiplicar da ciência... Tudo isso: São SINAIS
DO “PRINCÍPIO DAS DORES”. SÃO AÇÕES permitidas por Deus e
executadas pelos HOMENS E pela NATUREZA. São os sons e gemidos da
terra, e dos homens, sob o reinado do adversário.
Porém, os toques de trombetas serão AÇÕES PROMOVIDAS POR
DEUS, e executadas por anjos – aumentando terrivelmente as dores
dos homens, e os gemidos da natureza.
Com os toques de trombetas o Senhor começa a se mover para
por fim ao reinado do inimigo na terra.
Através dos toques de trombetas o Senhor começa a anunciar
que está chegando o dia-hora de um novo reinado na terra, o reinado
de 1000 anos de paz do Senhor do céu e da terra – o Senhor Jesus.
Não podemos confundir os sinais do princípio das dores com
os sinais das dores plenas que serão as dores da Grande Tribulação.
Os sinais durante a grande tribulação inclusive a própria
grande tribulação, são sinais gerados pelos efeitos dos toques
das trombetas, realizados por anjos, e pelas ações do anticrito.
Confundir um tipo de sinal com outro tipo gerará heresia, e
descrédito na palavra do Senhor.
Os defensores da vinda de Jesus antes da Grande Tribulação,
os pré-tribulacionistas, criaram várias doutrinas HUMANAS para
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adequar a palavra de Deus ao entendimento errado deles, de uma
vinda secreta do Senhor Jesus antes da Grande Tribulação.
Todos os dógmas dispensacionalista/pré-tribulacionistas são
fábulas ARTIFICIALMENTE CONSTRUÍDAS, são fermentos humanos, ou
demoníacos, os quais fazem acréscimos, ou supressões, às sagradas
escrituras. Como tal, por não terem amparo bíblico, todo esse
castelo de areia deve ser totalmente rejeitado pelos servos do
Senhor.
Quanto à palavra “dispensação”,82 a biblia fala que Deus
doou/dispensou muitas coisas a seus servos, tanto concedeu dádivas
pessoais como coletivas.
Exemplos de dádivas divinas: Deus deu sabedoria,83 fé,84
milagres, força, vitória, o salvador, o batismo com o Espírito
Santo, os dons espirituais, o corpo de Cristo, a palavra santa,...
Dentre as bençãos gerais DISPENSADAS a todos os humanos se
DESTACAM o livre-arbítrio, a lei, a graça, a oportunidade de
salvação.
Os apóstolos João e Pedro escreveram a respeito da graça e da
lei as quais haviam sido “DADAS” por Deus. A lei e a graça foram
“dispensadas/concedidas” aos homens.
João e Pedro registraram a respeito das duas alianças, ou
testamentos, dispensados por Deus ao homem.
A aliança, ou testamento, dispensado e selado com sangue de
animais – a lei de Moisés, é uma aliança tipológica figura da
verdadeira aliança que seria dada através de Jesus.
A outra aliança dada, a verdadeira aliança salvadora, foi dada
e selada com o sangue de Jesus. O novo testamento “dispensado”
através da graça de Jesus.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

82

O sinônimo para dispensação, aqui, é dádiva, concessão, outorga, favor distribuir...

83

II PEDRO 3:15 E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor; como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhe foi dada.
84

JUDAS 1:3 Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade
escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
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 JOÃO 1:17 Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram por
Jesus Cristo;
 EFÉSIOS 3:9 E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que
desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo;
 I PEDRO 1:10 Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que
profetizaram da graça que vos foi dada.
Por sua vez, Paulo, o apóstolo dos gentios, utilizou a
expressão dispensação, principalmente, no contexto do ministério
que ele recebeu de Deus para realizar.
FUNDAMENTO BÍBLICO sobre dispensação diferente em qualidade, e em
quantidade, do que é ensinado pelos dispensacionalistas:
 I CORÍNTIOS 9:17 E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio; mas, se de má
vontade, apenas uma dispensação me é confiada;
 EFÉSIOS 3:2,8 Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus,

que para convosco me foi dada; 8 A mim, o mínimo de todos os santos, me

foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do
evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo;
 COLOSSENSES 1:25 Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação
de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus;
 ROMANOS 15:15 Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como
para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi
dada;
 I CORÍNTIOS 3:10 Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como
sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como
edifica sobre ele.

Não podemos transforma as dádivas de Deus em alianças
ou dispensações salvadoras porque além de banalizar o
sacrifício de Jesus gerará uma confusão infindável de
coisas dispensadas, ao bel-prazer do homem.
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Deus dispensou tudo para seu povo. Exemplos de algumas das
coisas que Deus dispensou a seu povo: A caminhada para a terra
prometida, a nuvem e a luz durante a caminhada no deserto, o maná,
as codornizes, o caminho pelo mar vermelho, as vitórias nas
guerras, os juízes, os profetas, os reis, o tabernáculo, o templo,
os juízos, a escravidão na babilônia, a reconstrução dos muros e
do templo, os varões de guerra, a fome, os cativeiros, as 12
tribos de Israel, as cidades de refúgio, a água da rocha, etc.
Como vemos acima, sete ou oito dispensações é pouco para falar
de tudo que Deus “DISPENSOU” ao homem. Entretanto, sete ou oito
dispensações são acréscimos e fermentos demais para falar do único
projeto de salvação “DISPENSADO” ao homem através de Jesus.
A lei de Moisés e a graça de Jesus falam de alianças
“dadas/dispensadas” ao homem, para termos comunhão com Deus. A
primeira dispensação, a lei de Moisés, é uma aliança tipológica,
figurativa, (um aio85). A segunda a aliança, o sangue de Jesus, é
a verdadeira aliança dispensada ao homem para salva-lo.
Não é verdade que houve outras alianças ou “dispensações”. Ir
além dessas duas alianças, (lei de Moisés e graça de Jesus), “AS
VERDADEIRAS dispensações para salvação do homem”, é fazer uma
multiplicação de fábulas teológicas.
Se continuarmos aceitando passivamente doutrinas humanas, elas
nos levarão para a apostasia. Porque cedo ou tarde será constatada
uma fé em dógma que não se confirmará, por não ser a palavra do
Senhor.
O desapontamento, a decepção, levará os crentes a se afastarem
da fé na palavra de Deus, e culminará na apostasia total.
Exemplo de conduta correta contra doutrinas que não venha do
Senhor é encontrada no livro de Atos dos apóstolos.86 Eles
detectaram
ensinos
farisáicos,
ensinos
racionais,
sendo
dissiminados no meio da igreja. Imediatamente, se reuniram e
eliminaram aqueles ensinos mistos de letra da lei com razão
humana.

85

A LEI DE MOISES NOS LEVA A VERDADEIRA LEI QUE É A LEI DA GRAÇA DE JESUS.



86

GÁLATAS 3:24 De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos
justificados.
ROMANOS 10:4 Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê.

ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULOS 15 E 21...
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Deus sempre está nos chamando a voltarmos a sua doutrina
verdadeira, a sua palavra, à bíblia.
Os apóstolos não ficaram envergonhados, por ter encontrado
ensinos humanos no meio da igreja, ou receiosos do que muitos
iriam falar. Simplesmente eliminaram as doutrinas heréticas do
meio da igreja. Eles voltaram à doutrina de Deus.
Outro exemplo bíblico a ser seguido:
O velho testamento cita que a palavra de Deus tinha sido
perdida, durante o tempo dos reis dos judeus, sendo encontrada
depois de anos. Então, foi constatado que as práticas no serviço
do Senhor estavam desajustadas com a palavra de Deus.
Um rei do povo de Deus,87 levou o povo do Senhor a viver
novamente conforme a vontade do Pai celestial.
Por causa da integridade daquele rei o povo do Senhor alcançou
um grande reavivamento espiritual, naquela época.
A responsabilidade por fazer o povo andar seguindo a palavra,
nos dois casos acima citados, competiu aos que estavam no
“governo” do povo por vontade do Senhor.
Hoje, o zelo pelo cumprimento da palavra, na vida das ovelhas
do Senhor, compete aos que foram levantados para exercer o
governo. Esses têm como obrigação governar o povo “segundo a
palavra de Deus”.
Se um “pastor/dirigente da igreja” detectar algo em desacordo
com a palavra de Deus, não é facultado optar em ajustar, ou não,
o viver do povo à palavra.
Fazer conforme a palavra de Deus é uma obrigação dos servos,
sejam quais forem. Principalmente o que receberam a função de
governo/dirigente do povo.
Não atender as sagradas escrituras tem a consequência de o povo
continuar vivendo o desvio da doutrina e ir parar na apostasia
total, e por fim chegará à morte eterna.
Não é cabível, para quem quer servir ao Senhor, discursos do
tipo:
87

II REIS 22: 13 ...Ide, e consultai o SENHOR por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se
achou; porque grande é o furor do SENHOR, que se acendeu contra nós; porquanto nossos pais não deram ouvidos às
palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito.
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 “É assim há muitos anos, desde o início...”,
“o Senhor nunca reclamou...”.
Se não estar de acordo com a bíblia não há porque esperá o
Senhor falar novamente, já estar expresso na palavra santa
qual é a vontade Dele.
Quem fica esperando o Senhor revelar o que Ele já disse é
porque não quer obedecer, pois já está escrito na sua palavra
qual é a vontade do Senhor para a sua igreja.

 “A igreja está crescendo mesmo com isso...”.
Crescer em número só é importante se o crescimento for também
espiritual. Gente tem até em lugares onde sequer o nome do
Senhor é mencionado.

 “Porque mudar?... Aprendemos assim...”.
O que aprendemos só tem importância se veio do Senhor. O
apóstolo Paulo refutou como esterco tudo que tinha aprendido
de seus mestres fariseus. Paulo abandonou os ensinos
religiosos depois que veio o conhecimento da palavra de
Jesus.
Ele viu que seus mestres fariseus e seus ensinos estavam
contrários à vontade do Senhor. Por isso, os abandonou.
O que não devemos deixar é de cumprir a PALAVRA DO SENHOR.
As práticas e doutrinas humanas contrárias à palavra de Deus
devem ser abandonadas, de imediato, sem saudade alguma...

A seguir listaremos cinco FATOS os quais demonstram
a impossibilidade de Jesus vir antes da grande tribulação:
1) O anticristo só irá está reinando durante a grande
tribulação. Este inimigo só será conhecido depois de 3,5
anos depois do início da grande tribulação.
O profeta Daniel, os apóstolos Paulo e João, e o Senhor
Jesus, citaram a segunda vinda de Jesus para depois da
manifestação do anticristo.
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SE JESUS VIESSE ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO Ele estaria vindo
antes do anticristo vir, e não depois de estar presente o
anticristo, como a palavra de Deus ensina.
Paulo, movido pelo Espírito Santo, disse aceitar uma segunda
vinda de Jesus antes do anti-cristo chegar seria nos deixar
enganar.
2) O Senhor virá à segunda vez quando o número de salvos estiver
completo, conforme o livro de apocalipse.
O corpo do Senhor é único. Ele é formado por todos os salvos
de todos os tempos. O povo de Deus é uma só descendência que
vive/viveu por fé.
Como até o final da grande tribulação ainda haverá salvação
é um motivo claro a demonstrar que o Senhor ainda não veio
ressuscitar o seu povo. Pois, o “número”, o quantitativo de
salvos, somente será completado com os que serão salvos
durante a grande tribulação.
Jesus não poderia vir antes dos que serão salvos durante a
grande tribulação. Tendo em vista que o povo ainda estar em
plena formação durante toda a grande tribulação.
3) Jesus disse que virá depois da grande tribuação, momento que
estará imperando no mundo, e nas igrejas uma grande
apostasia. Será o tempo da igreja morna de Laodiceia. Jesus
certa vez perguntou:...Quando vier o Filho do homem por
ventura achará fé na terra? Lucas 18:8.
Como JESUS cumpre sua palavra, e Ele disse que virá depois
das aflições da grande tribulação, certamente, que Ele não
virá antes do profetizado por Ele mesmo.
4) Jesus virá durante o toque da Sétima trombeta que será
tocada pelo sétimo anjo do apocalipse; virá ante o toque da
última trombeta, conforme ensinou o apóstolo Paulo.
Como a sétima trombeta somente tocará nos instantes
proféticos finais da grande tribulação, não há como Jesus
vir a segunda vez fora do projeto profetizado na bíblia.
5) A bíblia ensina que ao vermos Jerusalém cercada é um grande
sinal da proximidade da vinda de Jesus. Fala também de uma
Batalha chamada de armagedon a qual estará em pleno andamento
durante o toque da sétima trombeta. Momento em que Jesus
estará presente na sua segunda vinda. Esse é mais um motivo
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a nos garantir que Jesus somente virá depois da grande
tribulação, momento que Jerusalém estará vivenciando a
batalha do armagedon, instante do toque da sétima trombeta.
Por tudo o que foi escrito até aqui, fundamentados na bíblia,
dizemos que:
A RESSURREIÇÃO DOS JUSTOS E A TRANSFORMAÇÃO DOS SALVOS QUE
ESTIVEREM VIVOS, naqueles dias da volta de JESUS 88 SERÁ UM ATO
VISÍVEL, ÚNICO, E DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
Não existe uma vinda de Jesus para fazer o arrebatamento antes
da grande tribulação e outra vinda depois da grande tribulação,
para dar início ao milênio. Ensinar que Jesus viria antes da grande
tribulação é uma adulteração da palavra do Senhor.
Pregar uma segunda vinda de Jesus para fazer arrebatamento em
secreto antes da grande tribulação, durante o toque da quarta
trombeta, sem a presença do reinado do anticristo, é um ato de
desprezo à palavra do Senhor, é um ato idólatra.89
Se rebelar contra a palavra do Senhor e insistir, porfiar, em
pregar pré-tribulação é um ato assemelhado à feitiçaria, à
idolatria.
FUNDAMENTO BÍBLICO DIZENDO QUE A INSISTÊNCIA NO ABANDONO à PALAVRA
DO SENHOR É UM ATO DE FEITIÇARIA pelo qual Deus rejeitará/abandonará
tal pessoa:
 I SAMUEL 15:23 Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar
são como iniqüidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do
SENHOR, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei;

88

A primeira vinda de Jesus foi quando Ele veio para morrer na cruz – pelos pecadores. A segunda
vinda será quando Ele virá para buscar os que aceitaram o sacrifício DELE NA CRUZ. Depois
disso a bíblia não fala em salvação, como a conhecemos e pregamos. Nem em outras vindas para
ressuscitar pessoas...
89

Adulterar a palavra, negar o profético, constitui um ato idólatra, porque é a substituição
da fé na palavra de Deus por uma crença em fábulas de homens. A idolatria é estabelecida,
principalmente, pelo afastamento/negação da palavra do Senhor. Pois bem, quando o homem deixa
a palavra da verdade e vai para a mentira, para a falsidade teológica, algo sem fundamento
bíblico, estará vivendo uma idolatria, uma mentira, um desprezo à palavra do Senhor. Segundo
a bíblia, o idólatra não vai ser salvo. Por ser idolatria é que o ato de adulteração da profecia
do livro de apocalipse tem como sentença: 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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 I SAMUEL 18:12... O Senhor... Tinha-se retirado de Saul;
 I SAMUEL 16:14 E o Espírito do Senhor se retirou de Saul,...
Quem prega contra o projeto profético de salvação, presente no
livro de apocalipse, Deus tirará a parte de tal pessoa da árvore da vida, e da cidade
santa, e das coisas que estão escritas neste livro, (Apocalipse 22:18-19), porque
está cometendo uma idolatria.
Porque rejeitou a palavra do Senhor, abandonou a sã doutrina,
e insistiu no erro, à semelhança de Saul, Deus tirará a sua parte da árvore
da vida e da cidade santa. Tal pessoa deixará de ser “rei e sacerdote do
altíssimo”. O projeto de salvação para esse crente será anulado.
Até a família de tal pessoa corre o risco de perder a vida (eterna),
à semelhança do que ocorreu Eli e seus filhos, com o Rei Saul e
família, e com a maioria dos filhos de Davi, e com o rei Saul...
Pois bem, e finalizando, na verdade o arrebatamento será único,
visível, na segunda vinda de Jesus. O Senhor Jesus virá acompanhado
de seus santos anjos, “ante” o toque da sétima trombeta, depois da
grande tribulação, estando completo o número de salvos, estando
presente o anticristo “no lugar santo”, e imperando a apostasia
geral, no mundo, e nas igrejas, estando a cidade de Jerusalém
cercada em plena batalha do Amagedom...

AMEM... ALELUIA... MARANATA... ORA VEM SENHOR.

41) PEQUENO OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.90
Que o Senhor Jesus nos lave com seu sangue, nos justifique, e
nos conceda, por sua multiforme graça, a benção de participarmos
da primeira e única ressurreição de justificados, depois da grande
tribulação.
A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.

90

Mais detalhes sobre ‘OSCULO SANTO’ você encontrará em nosso trabalho: “OSCULO SANTO SEGUNDO
A BÍBLIA”
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