
MUDANÇAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS PELO ARREBATAMENTO PRÉ-TRIBULACIONAL 
 

1 
AS MUDANÇAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS PELO ARREBATAMENTO PRÉ-TRIBULACIONAL 
PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAE-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COMa 
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 – 11:20:41. 

1. Sumário 
2. ABSTRACT. .................................................................................................................................................. 2 

3. INTRODUÇÃO. ............................................................................................................................................ 2 

4. O PRÉ-TRIBULACIONISMO DESRESPEITOU A PROFECIA DE IMUTABILIDADE DO LIVRO DE APOCALIPSE. 4 

5. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA DE UMA VINDA AO TOQUE DA 7a TROMBETA. .......... 5 

6. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA QUANTO A VISIBILIDADE DA VINDA DE JESUS............ 6 

7. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA APOCALÍPTICA QUANTO À IRA FUTURA. .................... 7 

8. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA APOCALÍPTICA QUANTO AO ALCANCE DA 2ª MORTE. 9 

9. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA QUANTO A SALVAÇÃO DE JUDEUS E GENTIOS. ........ 10 

10. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA DE SALVAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DE JESUS. ...... 12 

11. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE SALVOS ESTAREM NA G. TRIBULAÇÃO. ...... 14 

12. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA QUANTO AO INÍCIO DO MILÊNIO. .......................... 17 

13. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DO AJUNTAMENTO DOS SALVOS DEPOIS DA G.T. . 19 

14. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DA PRISÃO DO DRAGÃO, QUANDO JESUS VIER. .... 20 

15. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DE ÚNICA RESSURREIÇÃO DE SALVOS. ................... 21 

16. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DE UMA SÓ VINDA DE JESUS NA 7ª TROMBETA. ... 25 

17. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU O DESCONHECIMENTO DO DIA DA VINDA DE JESUS. ................ 28 

18. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DE PROTEÇÃO DOS SALVOS DENTRO DA G.T. ........ 29 

19. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DE O ANTICRISTO VIR ANTES DE JESUS. ................. 31 

20. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE AS BODAS DO CORDEIRO. ........................... 32 

21. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE SALVAÇÃO PELO SANGUE DE JESUS. .......... 35 

22. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM SÓ CORPO. ............... 36 

23. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DA VINDA DE JESUS COMO UM LADRÃO. .............. 40 

24. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE A IMINÊNCIA DA VINDA DE JESUS. ............. 42 

25. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE OS TOQUES DE TROMBETAS. ...................... 45 

26. SONHOS DIVERSOS SOBRE A SEGUNDA VINDA DE JESUS. .................................................................. 49 

27. CONCLUSÃO. ........................................................................................................................................ 51 

28. PEQUENO OSCULO SANTO DE DESPEDIDA. ......................................................................................... 55 

 

  

http://www.revelacaodabiblia.com.br/
mailto:REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COMa


MUDANÇAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS PELO ARREBATAMENTO PRÉ-TRIBULACIONAL 
 

2 
AS MUDANÇAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS PELO ARREBATAMENTO PRÉ-TRIBULACIONAL 
PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAE-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COMa 
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 – 11:20:41. 

2. ABSTRACT.1 

 

The word says that no prophecy is of particular interpretation. 

In this study, we will be demonstrating the errors of 

dispensationalists and preaching an early coming of Jesus. We will 

see that God spoke in detail about the second coming of Jesus. 

However, theologians have reversed everything by misinterpreting the 

word of God. 

3. INTRODUÇÃO. 

A palavra de Deus diz que nenhuma profecia é de particular 

interpretação,2 e diz que tudo que foi escrito é para nosso ensino. 

A sagrada escritura ensina muitas coisas dentre estas fala sobre a 

existência no mundo de doutrinas humanas e até DOUTRINAS de demônios.3  

A bíblia igualmente ensina que os servos devem perseverar na doutrina 

dos apóstolos.4 

Ela adverte que o ato de alguém abandonar a doutrina de Cristo é uma 

demonstração de não ter o Pai, e que o fato de perseverarmos na doutrina de 

Cristo é comprovação que termos o Deus Pai e o Deus Filho.5 

A bíblia ensina que não podemos julgar pessoas,6 não é competência de 

os servos julgar pessoas. 

Os arautos de Deus ensinam que devemos ser simples e prudentes, e que 

devemos examinar tudo e RETER O BEM.7 

                                                           
1 EM PORTUGUÊS: A palavra diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Neste estudo 
estaremos demonstrando os erros dos dispensacionalistas e dos que pregam uma vinda antecipada de 
Jesus. Veremos que Deus falou detalhadamente sobre a segunda vinda de Jesus. No entanto, teólogos 
inverteram tudo através de interpretação equivocadas da palavra de Deus. 
 
2 II PEDRO 1:20 Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.  
 
3 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. 

4 ATOS 2:42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos... 
 
5 II JOÃO 1:9 Todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na 

doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. 

6 NÃO PODEMOS JULGAR OS VASOS, OS MEIOS, USADOS PELO SENHOR.  

 LUCAS 6:37 Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; soltai, e soltar-vos-ão; 

  JOÃO 7:24 Não julgueis segundo a aparência, ... 

 
7 DEVEMOS JULGAR O CONTEÚDO DOS VASOS, julgar SE ESSE CONTEÚDO VEM DO SENHOR.   

 I TESSALONICENSES 5:21 Examinai tudo. Retende o bem. 
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Pois bem, Deus, na sua soberana forma de ser, fala de muitas maneiras, 

e através de quem ele quiser falar. Por isso, encontramos Deus falando 

através de sonhos a Faraó, a Nabucodonosor, a um midianita,8 através de uma 
mula – no caso do profeta Balaão,9 e até através de um velo de lã – no caso 
de Gideão,10 etc. 

Assim, afirmamos que um pastor, um profeta, um apóstolo, um servo 

qualquer, e um “não crente” qualquer, todos eles podem falar algo da 

parte do Senhor.11 

Com toda certeza bíblica, os servos e todos os outros descrentes, 

também, poderiam ensinar coisas racionais de suas próprias cabeças. 

Poderiam apresentar doutrinas humanas, por erro, por não terem 

entendido a voz do Senhor, ou por motivos meramente carnais. 

Devemos crer em toda a palavra do Senhor. O servo de Jesus crer 

em toda a bíblia. Caso contrário terá um andar capenga, vacilante, 

inconstante. Um servo de Jesus não pode ficar escolhendo versículo da 

bíblia no qual irá crer.  

Pior que escolher versículos no qual irá crer é escolher não crer 

na palavra de Deus.    

O importante para muitos pregadores é continuar ensinando a 

heresia pré-tribulacionista, e com isso, permanecer alinhado 

politicamente com homens, mesmo estando espiritualmente em oposição à 

palavra de Deus, em oposição ao que Deus ensina na sua palavra. 

Pois bem, o mesmo Deus que disse que virá buscar os seus salvos 

DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO é o mesmo Deus o qual fala que VAI RISCAR 

o nome do livro da vida de quem retirar informação da profecia do 

livro de apocalipse.  

Além de tudo que foi dito até aqui, devemos ter todo cuidado com 

qualquer ensino, seja de quem for. Vivemos o momento dos: Falsos 

                                                           
8 JUÍZES 7:13 Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um 

sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até à tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de 

cima para baixo; e ficou caída. 

9 NÚMEROS 22:23... Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do 

SENHOR, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão; pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo 

campo; então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Espancou a jumenta com o bordão. 28 Então o SENHOR 

abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas três vezes? 

 
10 JUÍZES 6:36,37 Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira; se o orvalho estiver 

somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. 

 
11 AMÓS 3:3 ...  Falou o Senhor DEUS, quem não profetizará? 
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mestres,12 dos falsos profetas,13 das enganosas profecias, das doutrinas 

humanas, dos ensinamentos demoníacos disfarçados em “teologias” 

racionais. 

Pois bem, este trabalho serve de arma, E ALERTA, para os pregadores 

da palavra de Deus, PARA NÃO MUDAREM A PROFECIA DA VINDA DE JESUS, 

CONTIDA PRINCIPALMENTE NO LIVRO DE APOCALIPSE. 

Mormente, se presta para alertar todos os servos dos perigos para 

quem muda a profecia do livro de apocalipse. Porque aquele que retirar 

informação da profecia apocalíptica, Deus retirará o nome de tal pessoa 

do livro da vida.  

Por outro lado, quem acrescentar coisas na profecia apocalíptica 

Deus acrescentará as pragas previstas no livro de apocalipse, na vida 

de tal pessoa. (Apocalipse 22:18-19). 

Adiante entraremos nas muitas contradições e adulterações feitas 

pelos pré-tribulacionistas-dispensacionalistas, na profecia do livro 

de apocalipse, com reflexo herético em muitos outros livros da bíblia. 

Inicialmente, veremos que os teólogos pré-tribulacionistas-

dispensacionalistas atropelaram a advertência do Senhor ao mudarem as 

profecias do livro de apocalipse. 

4. O PRÉ-TRIBULACIONISMO DESRESPEITOU A PROFECIA DE IMUTABILIDADE DO LIVRO 

DE APOCALIPSE. 

Os pré-tribulacionista-dispensacionalistas fazem muitas 

alterações na profecia do livro de apocalipse, bem como em muitos 

outros ensinos básicos da fé cristã.  

Eles ignoram a profecia de juízo condenatório para todo aquele 

que excluir, ou incluir, informação na profecia contida no livro de 

apocalipse. 

                                                           
12 FALSOS DOUTRINADORES: 

COLOSSENSES 2:8 Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo 

a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo; 

ATOS 20:30 E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos 

após si. 
13 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?; 

 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. 
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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 do livro da vida,14 e da 

cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.  

5. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA DE UMA VINDA AO TOQUE DA 7a 

TROMBETA. 

Os pré-tribulacionistas dizem que Jesus virá ao ser toca a 4ª trombeta. 

Isso é contrário a profecia do livro de apocalipse e a são doutrina 

do apóstolo Paulo. Tanto na profecia de apocalipse como o apóstolo 

Paulo ensinam que Jesus virá ao ser tocado a sétima trombeta. 

FUNDAMENTO PROFÉTICO ENSINADO QUE JESUS VIRÁ AO SER TOCADO A SÉTIMA 

TROMBETA NO LIVRO DE APOCALIPSE: 

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

nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se 

cumprirá o segredo de Deus, ... 
 

Segredo de Deus porque somente Deus Pai sabe o dia e a hora que ocorrerá a 
segunda vinda de Jesus, momento em que Ele fará o arrebatamento de todos salvos. 
 

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE A SEGUNDA VINDA DE JESUS SERÁ “ANTE” 
O TOQUE DA ÚLTIMA TROMBETA. A ÚLTIMA TROMBETA É A SÉTIMA, posto serem 
sete trombetas referidas no livro de apocalipse: 

 

 I CORÍNTIOS 15:52 Num momento, num abrir e fechar de olhos, “ANTE” a última 

trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós 

seremos transformados.  
 

O livro de apocalipse cita o toque de sete trombetas, portanto a última 
trombeta será a sétima. Isso é o que ensina a bíblia – Jesus virá “ante” o 
toque da última trombeta. 

 
Se a vinda de Jesus fosse ao ser tocada a quarta trombeta, como dizem os 

pré-tribulacionistas, ela não seria a última trombeta, posto que faltasse o 

toque de mais três trombetas. 
 

                                                           
14 Algumas traduções dizem em apocalipse 22:19 (b) ... Deus tirará sua parte da árvore da vida (ao invés de: Deus tirará 

seu nome do livro da vida) 
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6. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA QUANTO A VISIBILIDADE DA VINDA 

DE JESUS. 

A bíblia, em vários livros, ensina que a segunda vinda de 
Jesus será visível, será uma vinda com muito alarido, com som de 
trombetas, com muita gloria, com muito esplendor, cercada pelos 
anjos do Senhor.15  

 
No entanto, os pré-tribulacionistas inventaram uma vinda 

INVISÍVEL, SEM ESPLENDOR, SEM GLORIA, SEM ALARIDO, uma vinda EM 
SECRETO antes da grande tribulação.  

 
Neste tipo de vinda, criada por eles, o Senhor simplesmente 

sequestraria os salvos às escondidas.  
 
Não existe na bíblia uma vinda secreta. Vinda escondida é 

invenção teológica, é contrário ao que é ensinado na bíblia. 
 

FUNDAMENTO PROFÉTICO DO LIVRO DE APOCALIPSE ENSINADO QUE JESUS 

VIRÁ VISÍVEL A TODOS OS OLHOS, NA SUA SEGUNDA VINDA: 

 APOCALIPSE 1:7 Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o 

verá... (Todo olho o verá significa que: JESUS ESTARÁ 

VISÍVEL). 
 

OUTROS FUNDAMENTOS BÍBLICOS ENSINANDO QUE JESUS VIRÁ VISÍVEL NA 

SEGUNDA VINDA: 

 HEBREUS 9:28 Assim também Cristo, ..., Aparecerá segunda vez, ..., aos que 

o esperam para salvação;  

 

A expressão “aparecerá segunda vez” significa que: JESUS 

ESTARÁ VISÍVEL. 
 

 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”...; 

  

As palavras “aparição” e “mostrará” significam que: JESUS 

ESTARÁ VISÍVEL. 
 

 II TESSALONICENSES 1:10 Quando vier para ser glorificado nos seus 

santos, e para se fazer “admirável” naquele dia em todos os que crêem...;  

                                                           
15 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. 
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O termo “admirável naquele dia” significa que: JESUS ESTARÁ 

VISÍVEL. Somente admiramos aquilo que estar visível. 
 

 LUCAS 17:24 Porque, como o relâmpago “ilumina” desde uma extremidade 

inferior do céu até à outra extremidade, assim será também o Filho do 

homem no seu dia;  

 

A expressão “iluminar desde uma extremidade até a outra” 

significa que: JESUS ESTARÁ VISÍVEL. 

 

 MATEUS 24:27 Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e “se 

mostra” até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem; 
 

A expressão “se mostra até ao ocidente” significa que: JESUS 

ESTARÁ VISÍVEL. 

 

Todos os versiculos acima comprovam que Jesus virá vizivel na sua segunda 

vinda. Jesus não virá escondido como esinam os pré-tribulacionistas. 

7. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA APOCALÍPTICA QUANTO À IRA 

FUTURA. 

 
A IRA FUTURA SE REFERE ao CONFINAMENTO DE ESPÍRITOS no lago de 

fogo após o tribunal de Cristo. 

Os pré-tribulacionistas defendem uma ideia humana que a ira 

futura, da qual Deus livraria os salvos, seria a grande tribulação. 

Todavia, isso não tem amparo bíblico. 

Para eles a ira futura seria um período de 3,5 anos de tribulação, 

no corpo física, durante a grande tribulação. Deus livraria, apenas, 

os salvos que estiverem vivos de passarem por sofrimentos físicos 

dentro da grande tribulação. 

No entanto, a ira futura, o dia da ira de Deus, o lagar da ira de 

Deus, segundo a bíblia, será o juízo condenatório ao lago de fogo 

eterno, sobre espíritos condenados.  

Deus livra a todos os salvos do poder da segunda morte, do poder 

do lago de fogo, de sofrerem a ira futura.  

Jesus nos poupa da verdadeira ira futura, através da salvação, 

Ele nos livra do lago de fogo. 
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FUNDAMENTO PROFÉTICO DO LIVRO DE APOCALIPSE COMPROVANDO QUE O DESTINO 

DOS CONDENADOS É O lagar da ira de Deus, a ira futura manifesta no 

LAGO DE FOGO: 

 

 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, por isso, Ele nos livra da ira futura, nos livra do lago 
de fogo. 
 

OUTROS FUNDAMENTOS BÍBLICOS COMPROVANDO QUE A IRA FUTURA SERÁ A 
CONDENAÇÃO AO LAGO DE FOGO ETERNO, A ira será A SEGUNDA MORTE.  
 

 ROMANOS 5:9b ... Tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele 

salvos da ira; 

 
Jesus livra a todos os salvos da ira futura de Deus, manifesta no lago de fogo. 
Através da salvação somos salvos da ira futura, manifesta pela condenação ao 
lago de fogo.  
 

 I TESSALONICENSES 5:9 Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a 

aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo; 

O recurso divino contra a “ira de Deus” é a salvação eterna de Jesus.  

O livramento passageiro da grande tribulação não é o livramento da ira futura.  

O livramento da ira vem pela “a aquisição da salvação”. Através da salvação todos 

os salvos, vivos e mortos, ficam livres da ira futura, ficam livres da segunda 

morte, são poupados dos sofrimentos do lago de fogo. 

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

ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus 
6 O qual recompensará cada um segundo as suas obras; a saber: 7 A vida eterna aos que, com 

perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção; 10 Glória, porém, e honra e 

paz a qualquer que pratica o bem...; 

 
Como vemos acima, o dia da ira está relacionado com a condenação ao lago 

de fogo.  

A ira futura será a “manifestação do juízo de Deus”, através da condenação 

eterna sobre espíritos que forem condenados e lançados no lago de fogo.  

A ira futura nunca seria uma rápida passagem por sofrimentos físicos na 

grande tribulação, por um curto período de 42 meses.  

A ira de Deus, a ira futura, estar relacionada com o juízo condenatório 

ao lago de fogo, com duração eterna.  

A IRA futura é o JUÍZO DE SOFRIMENTO no lago de fogo SOBRE ESPÍRITOS, com 

duração indeterminada, (eterna). 
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Por sua vez, A GRANDE TRIBULAÇÃO será ALGO TERRENO, PASSAGEIRO, com 

duração de 3,5 ANOS, NO CORPO FÍSICO, sobre aqueles que estiverem vivos durante 

a 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. 

 
Jesus nos livra da ira futura MANIFESTA NO LOGO DE FOGO ETERNO. JESUS NOS LIVRA 
DA SEGUNDA MORTE, uma morte do espírito do homem que for condenado a passar a 
eternidade no lago de fogo.  
 

A ira futura será o sofrimento dos espíritos no lago de fogo, no reino 
espiritual, e não um sofrimento do corpo físico no reino terreno, durante a 
grande tribulação. 

8. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA APOCALÍPTICA QUANTO AO ALCANCE 

DA 2ª MORTE. 

MUDANÇA NA PROFECIA OCORREU AO ISENTAREM DO LAGO DE FOGO OS JUDEUS QUE NÃO 

PARTICIPAREM DA PRIMEIRA RESSURREIÇÃO. 

Os pré-tribulacionistas criaram uma primeira ressurreição 

invisível de salvos antes da grande tribulação, e criarem uma segunda 

ressurreição de judeus salvos depois da grande tribulação.  

Para eles seriam duas ressurreições de salvos. Com essas teorias 

eles adulteraram a profecia apocalíptica que delimita A ISENÇÃO DO 

PODER DA segunda MORTE SOMENTE sobre quem participar da primeira 

ressurreição.  

Para os pré-tribulacionistas haveriam dois grupos de 

ressuscitados, um grupo antes e outro depois da grande tribulação. 

Esses dois ajuntamentos de salvos não estariam sujeitos ao poder do 

lago de fogo.  

A profecia apocalíptica isenta da segunda morte somente quem 
estiver na primeira ressurreição, e não quem estiver também 
na segunda ressurreição.  

Aliás, a segunda ressurreição, prevista no livro de apocalipse, 

será a ressurreição dos condenados, dos que serão julgados e lançados 

no lago de fogo eterno.  

 
FUNDAMENTO PROFÉTICO ENSINANDO QUE O LAGO DE FOGO, A SEGUNDA MORTE, 
TEM PODER SOBRE TODOS OS QUE NÃO PARTICIPAREM DA PRIMEIRA RESSURREIÇÃO, 
A RESSURREIÇÃO DOS SALVOS: 
 

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

ressurreição; “sobre estes” não tem poder a segunda morte; ... 
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“Sobre estes” não tem poder a segunda morte: Significa sobre os que 

forem arrebatados na primeira ressurreição. Somente “sobre estes” 
ressuscitados na primeira ressurreição é que o lago de fogo, a segunda morte, não 
tem poder, não os alcançará. 
 
Quem não estiver na primeira ressurreição estará debaixo do poder da segunda morte, 
estará sujeito ao lago de fogo, estará debaixo da ira futura. 
 
Se houvesse ressurreição NUM arrebatamento secreto, antes da grande tribulação, essa 
seria a primeira ressurreição. Quem não estivesse nela estaria condenado ao lago de 
fogo, não existiria salvação dentro da grande tribulação. 

 

9. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA QUANTO A SALVAÇÃO DE JUDEUS E 

GENTIOS. 

O Livro de apocalipse profetiza que haverá salvação de gentios e 

de judeus durante toda a Grande Tribulação.  

No entanto, os pré-tribulacionistas eliminaram a salvação de 

gentios, dentro da grande tribulação. Com essa adulteração foi mudada 

a profecia apocalíptica, quanto à salvação de pessoas de todas as 

tribos, povos, línguas, nações, em plena grande tribulação.  

Deus nunca fez acepção de pessoas no tocante a salvação.  

O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Por isso, durante 

todo o período da aliança no sangue de Jesus, que vai até a segunda 

vinda de Jesus, sempre houve, e sempre haverá, salvação de pessoas de 

todas as “tribos/nações”, inclusive sempre houve salvação de pessoas 

do povo “judeu”. 

FUNDAMENTO PROFÉTICO DO LIVRO DE APOCALIPSE ENSINADO QUE HAVERÁ 

SALVAÇÃO DE PESSOAS DE todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, 

inclusive salvação de Judeus, durante a grande tribulação:  

1) PROFECIA ENSINANDO QUE HAVERÁ SALVAÇÃO DE JUDEUS DURANTE A GRANDE 

TRIBULAÇÃO: 

 APOCALIPSE 7:4 E ouvi o número dos assinalados, eram cento e 

quarenta e quatro mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de 

Israel... 

2) PROFECIA ENSINANDO QUE HAVERÁ SALVAÇÃO DE PESSOAS GENTIAS DURANTE 

A 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 
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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,...São os que “vieram da Grande Tribulação”, e 

lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.   
 

Em APOCALIPSE 7:9 expressamente diz que a salvação durante a 

Grande Tribulação é de: “todas as nações, e tribos, e povos, e 

línguas. ”  
 

OUTROS FUNDAMENTOS BÍBLICOS SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADE DE 

SALVAÇÃO PARA TODOS OS HOMENS. SALVAÇÃO NÃO É SOMENTE PARA JUDEUS, 

isso NEM ANTES NEM DURANTE A GRANDE TRIBULAÇÃO: 

 EZEQUIEL 33:11 Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que não tenho prazer na 

morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva; 

 

 I JOÃO 2:2 E ele é a “propiciação” pelos nossos pecados, e não somente pelos 

nossos, mas também pelos de “todo o mundo”; 

 

 I TIMÓTEO 2:3-6 3... Deus nosso Salvador, 4 Que quer que todos os homens se salvem, 

e venham ao conhecimento da verdade. 5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre 

Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 6 O qual se deu a si mesmo em “preço de 

redenção por todos”...;  

 

 I TIMÓTEO 4:9-10 Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação; 10 Porque para isto 

trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o “Salvador de todos 

os homens”,... ; 
 

 TITO 2:11-12 Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo “salvação a 

todos os homens”,...; 
 

 JOÃO 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 

para que “todo aquele” que nele crê não pereça, mas tenha a vida 

eterna; 
 

 ATOS 10:34 Então PEDRO, tomando a palavra, disse: Na verdade reconheço que 

Deus não faz acepção de pessoas. 
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10. O PRÉ-TRIBULACIONISMO ALTEROU A PROFECIA DE SALVAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS 

DE JESUS. 

 
O Livro de apocalipse profetiza que haverá salvação durante a 

grande tribulação, ATRAVÉS DO SANGUE DE JESUS.  

No entanto, os pré-tribulacionistas menosprezaram o único caminho 

de salvação que veem até Deus – eles esqueceram que só Jesus pode 

salvar.  

Eles abandonaram o sangue de Jesus como meio único de salvação, e 

passaram a ensinar doutrina de salvação através de obras da lei de 

Moisés.  

Para os “pré-tribulacionistas” a salvação, de Judeus, durante a 

grande tribulação, seria através da lei de Moisés. Isso sem o Espírito 

Santo, portanto, sem o derramar do sangue do cordeiro de Deus – sem o 

sangue de Jesus...  

Com essa doutrina humana reintroduziram a salvação à MODA DE CAIM 

– uma salvação através de obras humanas. 

Uma salvação pelas obras sempre foi rejeitada em toda a bíblia.  

Muitos são os exemplos deixados na bíblia da rejeição de feitos e 

obras humanas, para agradar a Deus.  

Eis alguns exemplos de rejeição, por Deus, de obras humanas:  

 Adão – fez veste de folhas, e Deus não aceitou a obra humana de 
Adão; 

 Caim – fez sacrifícios de frutos da terra – sem o sangue, e Deus 
recusou a oferta/obra humana de Caim; 

 Os construtores da Torre de Babel – fez obra de barro para chegar 
a céu, e Deus não aceitou a obra humana; 

  Esaú – caçador de coisas comuns, desprezador da primogenitura, e 
das ovelhas do Pai, Deus desprezou-o; 

  Saul – dados a sacrifícios humanos em desobediência à palavra do 
Senhor, por isso Deus abandonou o rei Saul; 

 ...  
 
Todas as pessoas acima citadas tiveram suas obras rejeitadas, 
desprezadas, condenadas, reprovadas... 

 

Deus sempre demonstrou, direta e figuradamente, que nenhum homem 

pode salvar a si próprio.  

Os pré-tribulacionistas desprezaram toda doutrina bíblia, direta, 

e profética, sobre o único caminho de salvação através de Jesus.  

Deus sempre falou que é impossível ao homem salvar a si mesmo. 
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FUNDAMENTO PROFÉTICO NO LIVRO DE APOCALIPSE ENSINADO QUE A SALVAÇÃO É 

PELO SANGUE DE JESUS DURANTE A GRANDE TRIBULAÇÃO, COMO SEMPRE FOI E 

SEMPRE SERÁ: 

 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.   

 

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 na grande tribulação “lavaram as suas vestes e as 

branquearam no sangue do Cordeiro”... 

 Esses versículos comprovam o erro daqueles os quais dizem que 
durante a Grande Tribulação Deus estaria salvando somente judeus, e 

através das obras da lei.  
 

OUTROS FUNDAMENTOS BÍBLICOS CONFIRMANDO JESUS COMO O ÚNICO MEIO DE 

SALVAÇÃO, e que a lei de Moisés a ninguém salva: 

 JOÃO 14:6 “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; 

ninguém vem ao Pai, senão por mim”; 
 

 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. 

 

 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; 

 

 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 
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que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. 30 Por isso nenhuma carne será 

justificada diante dele pelas obras da lei...; 
 

 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; 
 

 HEBREUS 9:22 E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e 

sem derramamento de sangue não há remissão; 

 GÁLATAS 4:21-30 Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? 22  

Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre. 23  Todavia, 

o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por promessa. 24 O 

que se entende por alegoria; porque estas são as duas alianças; uma, do monte Sinai, 

gerando filhos para a servidão, que é Agar.  25 Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, 

que corresponde à Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. 26 Mas a 

Jerusalém que é de cima é livre; a qual é mãe de todos nós... 28 Mas nós, irmãos, somos 

filhos da promessa como Isaque.30 Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu 

filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. 

11. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE SALVOS ESTAREM NA G. 

TRIBULAÇÃO.  
 

Os dispensacionalistas-pré-tribulacionistas criaram suas doutrinas 

humanas sobre a segunda vinda de Jesus. Através delas seus teólogos dividiram 

o corpo de Cristo entre israelitas salvos e igreja salva.  

Fizeram essa separação para tentar explicar uma possível existência de 
períodos diferentes de tratamento da parte de Deus para seu povo.  

Eles criaram as tais dispensações. Uma dispensação seria para Deus 

salvar a igreja e outra para Deus cuidar novamente só dos judeus.  

Por fim, para tentar confirmar a teoria das dispensações forjaram uma 

vinda de Jesus em secreto para separar o arrebatamento da igreja salva do 

arrebatamento dos israelitas salvos.  

Tudo isso são invencionices teológicas. Essa separação entre igreja e Israel, 

difundida por eles, não existe na bíblia.  

FUNDAMENTO PROFÉTICO do livro de APOCALIPSE DEMONSTRANDO A PRESENÇA 

DE SERVO-SALVOS, PRESENÇA DO CORPO DE CRISTO, DENTRO DA GRANDE 

TRIBULAÇÃO: 

 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...; 
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Foram lançados na prisão durante a grande tribulação comprova que o povo do 

senhor ainda não tinha sido arrebatado. O arrebatamento antes da grande 

tribulação não existiu, se tivesse ocorrido não haveria servos para serem 

lançados na prisão pelo adversário durante a grande tribulação. 

 APOCALIPSE 6:9 E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar (os que), 

foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho 

que deram; 
 

Foram mortos durante a grande tribulação comprova que o corpo de Cristo ainda 
não tinha sido arrebatado. Caso já tivesse sido arrebatado não teria como ser 
morto por amor a palavra, nem como dar testemunho durante a grande tribulação. 
 

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

e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram; 

Foi completado o número de salvos com servos que foram mortos durante a grande 

tribulação. Se o arrebatamento já tivesse ocorrido antes da grande tribulação 

não haveria servos para serem mortos, para completar o número de salvos, durante 

a 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 EXPRESSÃO: “Os servos que vieram da grande tribulação”, comprova sem DÚVIDA 
que o corpo de Cristo estará na grande tribulação. 
 

 APOCALIPSE 9:4 E foi-lhes dito... Fizessem dano... Somente aos homens 

que não têm nas suas testas o selo de Deus 

Ao dizer: “Os homens que têm o selo de Deus” em plena grande tribulação nos 

faz saber que a igreja estará na grande tribulação. O corpo de Cristo, do qual 

a igreja faz parte, tem o selo da redenção, tem o selo do Espírito Santo... 

 APOCALIPSE 12:17 E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao 

remanescente da sua semente, ... Que têm o testemunho de 

Jesus Cristo; 

A igreja tem o testemunho de Jesus Cristo. Os servos de Jesus estão dando 

testemunho de Jesus em plena grande tribulação, portanto, ainda não houve 

arrebatamento algum, antes da grande tribulação. 

 APOCALIPSE 13:7 E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-

los;...; 
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O inimigo estará fazendo guerra aos “SANTOS” em plena grande tribulação. Esse 
versículo é mais uma prova que a igreja, os santos de Jesus que estiverem 
vivos, não foram arrebatados antes da grande tribulação. 
 

 APOCALIPSE 13:8 ... E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, Esses cujos 

nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a 

fundação do mundo; 

 
A Presença da igreja está aqui... Ela é os que estão escritos no livro da vida 
do Cordeiro...  
 
ADORARAM a besta TODAS AS PESSOAS, “EXCETO QUEM ESTAVA com o nome escrito NO 
LIVRO DA VIDA”. 
  
Portanto, na grande tribulação tinha quem não adorava a besta.  
 
Se a igreja não estivesse na grande tribulação o Espírito santo teria dito 
simplesmente TODOS ADORARAM A BESTA. Não teria porque fazer menção aos que 
estão no livro da vida e que não adoraram a besta. 

 
SE O CORPO DE SALVOS JÁ TIVESSE SIDO ARREBATADO NÃO HAVERIA, dentro da GRANDE 
TRIBULAÇÃO, quem estivesse escrito no livro da vida do Cordeiro.  
 
Todos, sem exceção alguma, teriam adorado a besta, se os escritos no livro da 
vida já tivessem sido arrebatados. 

 

 APOCALIPSE 14:12 ...; Aqui estão os que guardam ... A fé em Jesus; 

Ao dizer em plena grande tribulação: “Aqui estão os que 

guardam... A fé em Jesus” não há outra coisa a compreender senão que a igreja 
está presente na grande tribulação. A igreja, tal qual Paulo, guarda a fé em 

Jesus. 

Ter fé em Jesus é uma das maiores características da igreja salva por Jesus.  

Independente da nação terrena, quem tem fé em Jesus, quem aceitou o Senhor, é 

coparticipante do corpo único de Jesus, é parte do povo israelita que vai ser 

ressuscitado e arrebatado por Jesus. 

 APOCALIPSE 15:2 E vi... Os que saíram vitoriosos da besta, ... E tinham as 

harpas de Deus;  

 APOCALIPSE 20:4 E ... Vi ... Aqueles que foram degolados pelo testemunho de 

Jesus, e pela palavra de Deus, ...  

A expressão: “Foram degolados pelo testemunho de Jesus” é uma prova 

contundente que a igreja estará dentro da grande tribulação, posto 

que, a igreja é aquela que dar testemunho da obra redentora de 

Jesus.  

Se a igreja já tivesse sido arrebatada secretamente antes da 

grande tribulação não haveria como esse versículo se cumprir 
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porque não haveria quem desse testemunho de Jesus dentro da grande 

tribulação. 

MAIS FUNDAMENTOS BÍBLICOS SOBRE O SOFRIMENTO DOS SERVOS DE 

JESUS, DENTRO DA GRANDE TRIBULAÇÃO: 

 MATEUS 24:9 Então vos hão de entregar para serdes 

atormentados, e matar-vos-ão; e sereis odiados de todas as 

nações por causa do meu nome. 10 Nesse tempo muitos serão 

escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. 
 

Todos os fundamentos deste item comprovam que o corpo de Cristo, 

do qual a igreja faz parte, estará dentro da grande tribulação.  

Isso nos leva a ter inteira certeza bíblica que pré-tribulação é 

falsa profecia, é filosofia teológica sobre a segunda vinda de Jesus.  

JESUS VIRÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO, até então, a igreja 

estará testemunhando de Jesus em toda a grande tribulação. 

12. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA QUANTO AO INÍCIO DO MILÊNIO.  
 

Dizem que a segunda vinda de Jesus será no instante do toque da 
quarta trombeta. COM ISSO, ALTERARAM A PROFECIA DO INÍCIO DA INSTALAÇÃO 
DO REINADO DE CRISTO, NA TERRA, NO MESMO INSTANTE PROFÉTICO DO TOQUE 
DA SÉTIMA TROMBETA, para o ARREBATAMENTO e para o início do milênio:  

 

A bíblia, no livro de apocalipse, ensina que Jesus virá, à segunda 

vez, quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta.  

O sétimo anjo tocará a sétima trombeta PRÓXIMO DO FIM DA GRANDE 

TRIBULAÇÃO.  

Jesus virá “ante” o toque da última trombeta, conforme nos ensinou 

o apóstolo Paulo.  

Serão tocadas sete trombetas. A última trombeta, citada por Paulo, 

será a sétima. Nesse instante profético é que o Senhor estará enviando 

os seus anjos para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da 

terra. 

Conforme o livro de apocalipse, quando o anjo tocar a 

sétima trombeta, também, será o momento da instalação do 

reino de Cristo na terra. 

Portanto, o ajuntamento dos salvos, na segunda vinda de Jesus, e 

o início do reino milenar de Cristo na terra ocorrerão QUANDO O sétimo 

ANJO do apocalipse TOCAR A sua TROMBETA. 
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O PROBLEMA é que os pré-tribulacionistas trouxeram o ajuntamento 

dos salvos para o instante do toque da QUARTA trombeta apocalíptica, 

e ainda mais, para eles, esse toque ocorreria antes da grande 

tribulação. Com isso, separaram o início do milênio do ato de 

ajuntamento dos salvos pelos anjos, para se unirem com Jesus.  

Os pré-tribulacionistas introduziram, entre o arrebatamento e o 

início do milênio, UM PERÍODO DE SETE ANOS, (ou 3,5 para o mid-

tribulacionistas). Esse intervalo de tempo entre o arrebatamento e o 

início do milênio NÃO é PREVISTO NA BÍBLIA. Portanto, podemos jogar 

esse ensino no lixo, porque DEUS VELA para cumprir o que Ele disse, 

como o Senhor nada disse sobre intervalo de tempo entre arrebatamento 

e o início do milênio, é certo que esse período de sete anos não 

existirá. 

Não haverá interstício entre o arrebatamento e o início do 

milênio, pois, o livro de apocalipse profetiza que ambos os 

acontecimentos ocorrerão no mesmo evento apocalíptico do toque da 

sétima trombeta.  

O ajuntamento de salvos e o início de milênio ocorrerão no mesmo 

instante profético do toque da sétima trombeta apocalíptica. 

FUNDAMENTO PROFÉTICO, PRESENTE NO LIVRO DE APOCALIPSE, DEMONSTRANDO 

QUE O AJUNTAMENTO DOS SALVOS E O INÍCIO DO MILÊNIO OCORRERÃO NO MESMO 

INSTANTE PROFÉTICO DO TOQUE DA SÉTIMA TROMBETA: 

a) O INÍCIO DO REINADO MILENAR NA TERRA, REINO DE CRISTO E DOS SEUS 
SERVOS, OCORRERÁ AO SER TOCADA A SÉTIMA TROMBETA: 

 

 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; 

 

 APOCALIPSE 5:10 E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes; e reinaremos 

sobre a terra; 

 APOCALIPSE 2:26 E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei 

poder sobre as nações. 

b) O AJUNTAMENTO DOS SALVOS OCORRERÁ AO SER TOCADA A SÉTIMA TROMBETA 
DO APOCALIPSE: 

 

 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 Deus, como anunciou aos profetas, seus servos.  
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O sétimo anjo tocará a sétima trombeta, próximo do final da 

grande tribulação. Neste instante profético, o Senhor Jesus virá 

e: Ressuscitará os salvos que morreram, transformará os salvos 

que estiverem vivos naquele dia, arrebatará o seu povo; eliminará 

o anticristo; encerrará a batalha do Armagedom; iniciará o reinado 

de paz que durarão mil anos, dentre outras coisas. Jesus fará tudo 

isso nos DIAS DO TOQUE DA SÉTIMA TROMBETA do apocalipse. 

OUTROS FUNDAMENTOS BÍBLICOS SOBRE O INSTANTE PROFÉTICO DO 

AJUNTAMENTO/ARREBATAMENTO DOS SALVOS, ante a última trombeta, 

DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. Portanto, contempla a execução do 

toque da sétima trombeta a qual tocará próximo do final da grande 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.  
 

 MARCOS 13:5,... E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém 

vos engane;... 19 Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, 

... 24 “Depois daquela aflição”,... 26 ...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.  

13. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DO AJUNTAMENTO DOS SALVOS 

DEPOIS DA G.T. 
 

Os pré-tribulacionistas ensinam, sem previsão bíblica, que os 

salvos seriam ajuntados, DE FORMA INVISÍVEL, ao som da quarta trombeta, 

ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO.  

No entanto, a profecia apocalíptica prever que Jesus virá ao som 

da sétima trombeta, DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.  

Nos livros de Mateus (24) e Marcos (13) é dito que Jesus virá e 

ajuntará os seus salvos, LOGO DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO. 

OUTROS FUNDAMENTOS BÍBLICOS SOBRE O INSTANTE PROFÉTICO DO 

AJUNTAMENTO/ARREBATAMENTO DOS SALVOS: FUNDAMENTO PROFÉTICO, DO 

LIVRO DE APOCALIPSE, apontando a segunda VINDA DE JESUS QUANDO O SÉTIMO 

ANJO TOCAR sua 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 
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demora; 7 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.  

 MARCOS 13:24-27 “Depois daquela aflição”,... 26 ... 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; 

 MATEUS 24:21,29-30... Porque haverá então grande aflição, ... 

29 E, logo depois da aflição daqueles dias, ... 30... Verão o 

Filho do homem...  
 

14. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DA PRISÃO DO DRAGÃO, QUANDO 

JESUS VIER.  

Quando Jesus vier novamente, ante o toque da sétima trombeta, Ele 

prenderá o adversário – essa prisão durará 1.000 anos. 

Os pré-tribulacionistas dizem que Jesus viria escondido, e não 
iniciaria de imediato o reinado de 1000 anos de paz.  

Para os pré-tribulacionistas o reinado de paz iniciaria, somente, 

depois de passados sete anos16 do arrebatamento secreto.  

Com essa invenção teológica acabaram por ensinar que Jesus viria, 

apenas, para ajuntar alguns salvos.  

Com o ensino deles, o anticristo continuaria vivo e “a antiga 

serpente” continuaria livre, depois do arrebatamento invisível, 

durante o período das bodas do Cordeiro... 

No entanto, a bíblia ensina que Jesus virá e fará muitos eventos 

poderosos.  

Entre os atos que o Senhor fará na sua segunda vinda se destacam:  
o A ressurreição dos salvos que morreram – receberão novos 

corpos;  
o A transformação dos salvos que estiverem vivos – receberão 

novos corpos;  
o O ajuntamento de todos os salvos com Jesus, nas nuvens;  
o A eliminará o anticristo com o esplendor da sua vinda e assopro 

da sua boca;  
o A prisão do dragão por 1000 anos;  
o O início do milênio a partir de Israel...  
o Etc. 

 

                                                           
16 Ou após 3,5 anos - para os mid/meso tribulacionistas. 
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FUNDAMENTO PROFÉTICO, NO LIVRO DE APOCALIPSE, PARA a PRISÃO DO DRAGÃO 

QUANDO JESUS VIER à próxima vez, dando início a 1000 anos de paz na 

terra: 

 APOCALIPSE 20:2,3 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o 

Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. 3 lançaram-no no abismo, 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. 

  

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

anos. 

 

 

OUTROS FUNDAMENTOS BÍBLICOS SOBRE: 
 

a) A ELIMINAÇÃO DO ANTICRISTO: 
 

 II TESSALONICENSES 2:8;... O iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da 

sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 

b) INSTALAÇÃO DO MILÊNIO DE PAZ NA TERRA: 

 

 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 à próxima vinda 

de Jesus para fazer várias coisas, inclusive o arrebatamento e a 
instalação do milênio, porque cita que o Senhor virá com seus 
SANTOS.  

 
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, para fazer o ajuntamento do salvos.  

15. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DE ÚNICA RESSURREIÇÃO DE 

SALVOS. 
 

OS PRÉ-TRIBULACIONISTAS MUDARAM A PROFECIA APOCALÍPTICA DE UMA ÚNICA 
RESSURREIÇÃO DE JUSTOS. INCLUÍRAM NA PROFECIA apocalíptica UMA NOVA 
RESSURREIÇÃO INVISÍVEL, ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO. A ressurreição INVISÍVEL 
SERIA somente PARA A IGREJA, e a segunda ressurreição seria para judeus 
salvos durante a grande tribulação: 

http://www.revelacaodabiblia.com.br/
mailto:REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COMa


MUDANÇAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS PELO ARREBATAMENTO PRÉ-TRIBULACIONAL 
 

22 
AS MUDANÇAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS PELO ARREBATAMENTO PRÉ-TRIBULACIONAL 
PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAE-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COMa 
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 – 11:20:41. 

 
 

No livro de apocalipse, e em outros livros da bíblia, fica claríssima a 
existência de só uma ressurreição de justificados.  

 
Dentro da bíblia não existem duas transformações de salvas, nem duas 

ressurreições de salvos. A ressurreição de salvos é um evento ÚNICO. 
 
A segunda ressurreição de espíritos de pessoas, prevista dentro do livro 

de apocalipse, será uma ressurreição de condenados.  
 
Essa segunda ressurreição ocorrerá depois de 1000 anos da primeira 

ressurreição. 
 
Os condenados serão ressuscitados após 1000 anos da ressurreição e 

ajuntamento dos salvos com Jesus.  
 
Em toda a bíblia, é citada, coerentemente, que haverá apenas essas duas 

ressurreições. Uma de salvos e outra de condenados. 
 
Haverá uma ressurreição para vida em comunhão eterna com Jesus, e outra 

ressurreição para vergonha e desprezo eterno, sem Jesus, no lagar da ira de 
Deus.17 

 
Os pré-tribulacionistas mudaram a profecia do livro de apocalipse ao 

criarem mais uma ressurreição de salvos: Para eles seria a ressurreição 
secreta, invisível, antes da grande tribulação. 

 
Eles mudaram a RESSURREIÇÃO depois da grande tribulação para uma 

ressurreição só para de JUSTOS-JUDEUS.18  
 
Duas transformações e duas ressurreições de salvos NÃO EXISTE DENTRO DA 

BÍBLIA, é completa ADULTERAÇÃO TEOLÓGICA DA PROFECIA APOCALÍPTICA DE UMA SÓ 
RESSURREIÇÃO DE SALVOS. 

 
FUNDAMENTO PROFÉTICO, APOCALÍPTICA, PARA UMA ÚNICA RESSURREIÇÃO DE 
SALVOS: 

 

 APOCALIPSE 20:5 Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se 

acabaram. Esta é a primeira ressurreição.  (RESSURREIÇÃO DE SALVOS). 

                                                           
17 DANIEL 12:2 E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna, e outros para vergonha e desprezo 

eterno. 

18
Há um grupo de pré-tribulacionista que prega segunda chamada para salvação para quem não é 

judeu, mas que for fiel(?) até a morte durante a grande tribulação.  
 
Nesse caso, esses infiéis do período da graça e agora fiéis até a morte, também, seriam arrebatados 
juntos com os judeus. TUDO ISSO É INVENÇÃO TEOLÓGICA SEM FUNDAMENTO BÍBLICO. 
 
Posto que, a bíblia é clara ao ensinar que após o arrebatamento a porta da salvação será fechada. 
Não existe segunda chamada para salvação... 
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 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 o casamento/comunhão eterna com Jesus. 

 

 APOCALIPSE 20:6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte "na 

primeira ressurreição”; sobre estes não tem poder a segunda morte...  

A primeira será a ressurreição dos salvos. Felizes são os que forem 

arrebatados na primeira ressurreição PORQUE A SEGUNDA ressurreição 

SERÁ A RESSURREIÇÃO DOS INFELIZES OS QUAIS NÃO FORAM SALVOS. 

 

OUTROS FUNDAMENTOS BÍBLICOS SOBRE UMA ÚNICA RESSURREIÇÃO 

DE JUSTOS-SALVOS:19 
 

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

Uma só ressurreição de salvos. Eles ressuscitarão antes da única transformação 

de salvos que estiverem vivos DENTRO DA GRANDE TRIBULAÇÃO quando Jesus vier à 

segunda vez. 

 ATOS 17:18 E alguns dos filósofos epicureus e estoicos 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”.   

O termo acima: “A ressurreição” significa que a ressurreição de salvos É UMA ÚNICA 

ressurreição. 

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

recompensado te será “na ressurreição dos justos”. 

“Na” é a união do “um” com a letra “a”. “Na ressurreição dos justos” significa uma só 

ocorrência da ressurreição dos justos. 

                                                           
19 MAIS FUNDAMENTOS SOBRE A ÚNICA RESSURREIÇÃO DOS JUSTOS: 

 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,..;  

 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: “OHomens irmãos, eu 

sou fariseu, filho de fariseu; no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado.  
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Vemos neste versículo que haverá uma única ressurreição de justos e não várias 

ressurreições.  

Se Jesus viesse duas vezes para buscar e ressuscitar justos haveria mais de uma 

ressurreição de justos. Porém, a ressurreição de salvos é UMA ÚNICA RESSURREIÇÃO.  

Dentro da bíblia não existe ressurreições no PLURAL, sempre que é falado de 

ressurreição de salvos é no singular, isso demonstra uma só ocorrência da 

ressurreição de salvos. 

 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.  

A oração: “As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta” significa 

que É UMA ÚNICA RESSURREIÇÃO DE SALVOS, e também exemplifica que NÃO HÁ SEGUNDA 

CHAMADA, SEGUNDA CHANCE DE RESSURREIÇÃO de salvos; 

 FILIPENSES 3:11 Para ver se de alguma maneira posso chegar “à ressurreição dentre 

os mortos”;   

À ressurreição dos salvos dentre os mortos significa que ela é UMA ÚNICA ressurreição de 

salvos. 

 JOÃO 5:29 E os que fizeram o bem sairão para “a ressurreição da vida”...; 

Para a ressurreição da vida = significa que a ressurreição dos salvos é UMA ÚNICA ressurreição. 

Se houvesse uma ressurreição de salvos antes da grande tribulação e uma outra 

ressurreição de salvos depois da grande tribulação haveria de ter na bíblia pelo 

menos uma referência sobre ressurreições de salvos no PLURAL.  

 ATOS 24:15 Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de 

haver ressurreição de mortos, assim dos justos...;   

Haver ressurreição de mortos, assim dos justos = significa que ela é UMA ÚNICA RESSURREIÇÃO DE 

JUSTOS E UMA ÚNICA RESSURREIÇÃO DE NÃO JUSTIFICADOS. 

 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; 

A ressurreição dentre os mortos = significa que a ressurreição dos salvos é UMA ÚNICA 

ressurreição. 

 ROMANOS 6:5 Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da 

sua morte, também o seremos “na da sua ressurreição”; 

Na da sua ressurreição = mais uma vez vemos que a ressurreição dos salvos é UMA 

SÓ RESSURREIÇÃO. 
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Os pré-tribulacionistas mudaram a profecia de UMA ÚNICA RESSURREIÇÃO 

e uma só TRANSFORMAÇÃO DE SALVOS, conforme vimos em todas passagens 

anteriores. Eles criaram mais uma ressurreição de salvos. Por isso, hoje 

a maioria das igrejas pregam essa filosofia dogmática de uma ressurreição 

antes da grande tribulação e outra depois a grande tribulação. 

16. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DE UMA SÓ VINDA DE JESUS NA 

7ª TROMBETA. 
 

Eles não só criaram uma ressurreição/transformação de salvos antes da 

grande tribulação, como também, alteraram o momento profético da vinda de 

Jesus.  

A bíblia ensina que Jesus virá depois da grande tribulação durante o 

toque da 7ª trombeta, mas os pré-tribulacionista ensina uma vinda ao toque 

da 4ª trombeta. Essa quarta trombeta, para muitos deles, seria tocada antes 

de iniciar a grande tribulação.  

Para grande parte dos “pré-tribulacionistas” existiria uma 

ressurreição/transformação invisível de salvos antes da grande tribulação. 

A primeira ressureição seria para a igreja, e uma outra ressurreição e 

transformação de salvos, depois da grande tribulação, para judeus, salvos 

através das obras da lei. 

No entanto, a profecia apocalíptica, e em outros versículos bíblicos, 

ensinam que haverá somente uma ressurreição/transformação de salvos, depois 

da grande tribulação, ao som do toque da trombeta do sétimo anjo do 

apocalipse, “ante” o toque da última trombeta, conforme a “sã doutrina do 
apóstolo Paulo”. 

O Senhor chegou ao detalhe de ensinar que os gentios-salvos e os judeus-

salvos subirão juntos no dia do arrebatamento que será feito pelo Senhor. 

Vejamos: 

FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE JUDEUS E GENTIOS SÃO UM SÓ CORPO/POVO 

QUE SERÁ ARREBATADOS, CONGREGADOS, JUNTOS: 

 OSEIAS 1:10-11 Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode 

medir-se nem contar-se; e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, (OS 

GENTIOS-SALVOS 20), se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. 11 E os filhos de Judá e os 

                                                           
20 OS GENTIOS FORAM ACEITOS COMO POVO DOS SENHOR. Há um só CORPO, UM SÓ POVO DO SENHOR.  

 I PEDRO 2:9-10 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as 

virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; 10 Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas 

agora sois povo de Deus; que não tínheis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia; 

 ROMANOS 9:23-27 Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para 

glória já dantes preparou, 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 
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filhos de Israel, (OS JUDEUS-SALVOS), ”juntos se congregarão”, e constituirão 

sobre si uma só cabeça,21 e “subirão da terra”; porque grande será o dia de Jizreel.22 

 
A bíblia nada ensina sobre dois arrebatamentos de salvos, nada diz sobre duas 

ressurreições de salvos, nem fala sobre duas transformações de salvos vivos.  

A bíblia ensina a respeito de um povo único, de um corpo único, de Jesus. Este 

corpo-povo salvo terá uma única ressurreição/transformação para um único 

arrebatamento.  

O povo/corpo único, os servos de Jesus juntos se congregarão, (serão 

reunidos pelos anjos na segunda vinda de Jesus para a ressurreição/transformação), 

e subirão da terra, (no ato único do arrebatamento). 

FUNDAMENTO PROFÉTICO, do livro de apocalipse, ENSINANDO SOBRE UMA ÚNICA 

RESSURREIÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DE SALVOS.  
 

 APOCALIPSE 20:5 Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se 

acabaram. Esta é a primeira ressurreição; 

Primeira e única ressurreição de justos. A outra ressurreição, a segunda 

ressurreição, será uma ressurreição depois de 1000 anos, para espíritos 

de pessoas não justificados. 

 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;  
  

“Aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes”, não tem poder a 

segunda morte. Isso é: Somente os ressuscitados na primeira 
ressurreição estarão livres do lago de fogo, não serão alcançados 
pela segunda morte.  
 

                                                           
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; 

 OSÉIAS 2:22,23 E a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Jizreel. 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! 

 
21 EFÉSIOS 1:22-23 E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, 23 Que é o 

seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 

22 Jizreel significa Deus semeia. Os servos são frutos da semeadora da palavra de Deus. Somos 
lavoura/colheita de Deus.  
 
O dia da colheita dos semeados por Deus será o dia da ressurreição/transformação/ajuntamento dos 
salvos, depois da grande tribulação. 
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Não existe na bíblia outra previsão PROFÉTICA de mais uma 
ressurreição de salvos que possa livrar do lago de fogo.  

 
As invenções filosóficas, teológicas, dos pré-tribulacionistas, 

alteraram a profecia apocalíptica ao ensinarem outra 
ressurreição/transformação de pessoas a serem livradas da segunda morte. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O RECEBIMENTO DA COROA DA JUSTIÇA 

SERÁ de uma só vez, PARA TODOS OS QUE ESPERAM o Senhor Jesus, PARA 

SALVAÇÃO: 

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

“A todos” os que amarem a sua vinda; 

  

Naquele dia é uma expressão no singular, demostra uma só ocorrência de repartição 

de coroa de justiça. Se houvesse outro dia de distribuição de coroa de justiça 

a bíblia haveria de dizer “Naqueles dias”. 

 

 HEBREUS 9:28 Assim também Cristo,..., Aparecerá segunda vez, ..., aos que o 

esperam para salvação; 
 

Aparecerá segunda vez é uma informação importante porque delimita a quantidade 
de vezes que Jesus virá e ao mesmo tempo informa que nesta segunda vez Jesus 

estará VISÍVEL para buscar os que “o esperam para salvação”.  
 
Se Jesus viesse uma segunda vez invisível e uma terceira visível o versículo 
acima simplesmente não poderia existir, porque seria uma mentira. Essa passagem 
fala de uma segunda vinda visível e nada fala de terceira vinda de Jesus. No 
entanto, sabemos que a bíblia não comporta inverdades.  
 
Através deste versículo, sabemos que é uma falsa doutrina o ensino pré-
tribulacionista que prega uma segunda vinda de Jesus de forma invisível e uma 
terceira vinda visível para ressuscitar salvos. 

 
Adiante ... 
 
Agora, veremos de forma profética porque os judeus e a igreja subirão juntos 
no arrebatamento, através da saída do povo do Senhor do Egito... 

 

A saída do povo israelita do Egito é uma grande profecia a respeito da 
saída do povo israelita espiritual deste mundo para o reino de Cristo.  

 
Saiu do Egito de uma só vez, um povo único. Ninguém ficou para sair 

depois. 
 
Como sabemos Moisés abriu o mar uma única vez, dando passagem ao povo 

do Senhor. Um povo composto de judeus e de gentios/estrangeiros. 
 
“Subiu” do Egito uma “grande mistura de gente”. Não saíram primeiro os 

estrangeiros, e depois os judeus. Nem saiu uma parte e depois os demais.  
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VERSÍCULOS DEMONSTRANDO A SAÍDA PROFÉTICA DO POVO DE DEUS DO EGITO. SAIU, 

JUNTOS COM OS ISRAELITAS, UMA GRANDE MISTURA DE OUTRAS NAÇÕES – OS INTITULADOS 

DE ESTRANGEIROS. Ninguém ficou para trás para ser resgatado depois... 

 ÊXODO 12:38 Também subiu “com eles” uma grande mistura de gente... 

   

 NÚMEROS 11:4 Ora o “vulgo” que estava no meio deles... (vulgo=estrangeiro, o 

comum...). 
 

Israelitas e estrangeiros saíram todos juntos, de uma só vez, e 

visível. Não ficou para trás uma só unha,23 como diz a bíblia. 

Também não houve segunda chance para quem não quis ir com os 

israelitas. Até os animais do povo do Senhor saiu junto com a nação 

do Senhor. 

Através destas informações proféticas somos cientificados que a saída 

do corpo-povo do Senhor para o reino celestial, por meio do arrebatamento, 
será ÚNICA. 

17. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU O DESCONHECIMENTO DO DIA DA VINDA DE 

JESUS. 
 

A palavra ensina que o desconhecido por todas as pessoas é o dia e a 

hora da segunda vinda de Jesus. 

O dia-hora DA VINDA DE JESUS é um segredo de Deus-Pai. O dia-hora da 

vinda de Jesus se cumprirá quando o sétimo anjo, do apocalipse, tocar a sua 

trombeta. 

Os pré-tribulacionistas mudaram a profecia do desconhecimento do “dia e 

hora” da segunda vinda, para uma vinda invisível, um arrebatamento escondido. 

A vinda de Jesus passou a ser “despercebida”. Para eles a vinda de Jesus 

passou a ser um advento não visto, invisível.  

Eles mudaram o sentido do desconhecimento do dia-hora, passaram a 

ensinar uma invisibilidade do dia-hora da segunda vinda de Jesus. 

Não sabemos o dia-hora da vinda, isso é fato profético. No entanto, 
embora não saibamos o dia e a hora que Jesus voltará, quando Ele vier, TODO 

OLHO O VERÁ.  

A vinda de Jesus será uma vinda diante dos olhos de todos. Não existe 

na bíblia uma segunda vinda de Jesus de forma invisível, sorrateira. 

A vinda de Jesus será “MIRACULOSA/MARAVILHOSA”, será uma vinda 

CONHECIDA, VISTA POR TODO OLHO, NO CÉU NA TERRA, E ATÉ DEBAIXO DA TERRA.24 

                                                           
23 ÊXODO 10:26 E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará;... 
24 A palavra afirma que até quem transpassou o Senhor na cruz verá a segunda vinda de Jesus. 
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FUNDAMENTO PROFÉTICO, APOCALÍPTICA, QUANTO AO DESCONHECIMENTO DO DIA E DA 

HORA 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; 

O Senhor disse: “Não saberás a que hora sobre ti virei”. Jesus NÃO disse: “Não 
me verás quando Eu vier”. 

 
 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.  

  

OUTROS FUNDAMENTOS BÍBLICOS SOBRE O DESCONHECIMENTO DO DIA E 

DA HORA DA SEGUNDA VINDA: 
 

 MATEUS 24:42-44 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...; 

 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. 

18. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DE PROTEÇÃO DOS SALVOS DENTRO 

DA G.T. 

Os pré-tribulacionistas ensinam, por erro de entendimento da bíblia, 
que o Senhor arrebatará antecipadamente, às escondidas, a igreja para poder 

guardá-la da grande tribulação. 
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No entanto, vemos que Deus em regra não retira seus servos do mundo. O 

Senhor os guarda do mal, às vezes em plena tribulação.  

EXEMPLOS DEMONSTRANDO QUE ÀS VEZES O SENHOR LEVA OS SEUS SERVOS PARA O 

CENTRO DA TRIBULAÇÃO E LÁ OS SUSTENTA: 

a) Deus não retirou Noé para outro planeta para não sofre o dilúvio. O 
Senhor providenciou o livramento para Noé sobre as águas do Dilúvio. 
FOI O PRÓPRIO DEUS QUE FEZ O DILÚVIO, MAS POUPOU OS SEUS SERVOS;25 

 
b) Igualmente, Deus não evitou que José fosse escravizado, preso, 

condenado no Egito. Deus guardou o seu Servo José, e o fez prosperar 
em plena tribulação. FOI O PRÓPRIO DEUS QUEM PROVIDENCIOU QUE JOSE 
FOSSE VENDIDO COMO ESCRAVO E LEVADO PARA O EGITO;  

 
c) Deus não poupou os amigos de Daniel de serem lançados no fogo ardente, 

na babilônia. O Senhor estava com os seus servos dentro do fogo para 
protegê-los. FOI O PRÓPRIO DEUS QUEM PROVEU A DESTRUIÇÃO DE ISRAEL E 
QUE SEUS SERVOS FOSSEM LEVADOS CATIVOS PARA A BABILÔNIA; 

 
d) Deus não evitou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. O Senhor 

fechou a boca dos leões protegendo o seu Servo;  
 
e) Deus não retirou do Egito o seu povo para não serem escravizados, mas 

deixou-os no Egito por 430 anos. DEUS PROVIDENCIOU QUE SEU POVO FOSSE 
MORAR NO EGITO ATRAVÉS DE JOSE.  

 
No entanto, na hora das pragas, que foram lançadas por Deus sobre o 
Egito, o Senhor guardou as tribos de seus servos. Nem mesmo os animais 
e outros bens dos israelitas sofreram danos, durante as 10 pragas no 
Egito. POR FIM DEUS OS RETIROU DO EGITO COM BRAÇO FORTE. 

 

f) ...  
 
Os pré-tribulacionistas se enganam, com discursos sem fundo bíblico, 

tentando comprovar entendimento que a bíblia não dar amparo. Para eles Deus, 
por amar seu povo, sempre os retiraria antes das tribulações, no entanto 

isso não é verdade.  

A verdade é que com tribulação ou sem tribulação DEUS SEMPRE PROTEGE OS 

SEUS SERVOS DE FORMA QUE O NOME DO SENHOR SEJA MAIS E MAIS CONHECIDO E 
GLORIFICADO. 

Os teólogos pré-tribulacionistas fazem MUITAS DISTORÇÕES NAS DOUTRINAS 

DA BÍBLIA tentando comprovar que a igreja não estaria na grande tribulação. 

No entanto, ao contrário do que eles ensinam, a bíblia comprova que a igreja 
estará na grande tribulação.  

                                                           
25 MAIS DETALHE SOBRE OS DIAS DE NOÉ LEIA NOSSO TRABALHO: “A ESCATOLOGIA ABC CONTRA UM 

ARREBATAMENTO ANTES DA GRANDE TRIBULACAO” 
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A palavra diz que o povo do Senhor, que estiver vivo dentro da 

grande tribulação, estará sendo protegido pelo Senhor, em plena grande 

tribulação.  

Jesus disse claramente em sua oração por nós: “Não peço que os tires 

do mundo, mas que os livres do mal. ” JOÃO 17:15. Isso sim, é prova que o 

Senhor livra sem retirar do meio das tribulações. 

FUNDAMENTO PROFÉTICO FALANDO DE PROTEÇÃO DO SENHOR EM MEIO A GRANDE 

TRIBULAÇÃO: 

 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 ... Fizessem dano ... Somente aos homens 

que não têm nas suas testas o selo de Deus.  

O dano, a tribulação TOTAL, será para quem não tem o selo de Deus. A 

possível mazela que o povo do Senhor sofrer, dentro grande tribulação, somente 

ocorrerá até o limite permitido por Deus para que haja testemunho.  

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 Espírito Santo, sangue de Jesus, protegerá os salvos, dentro da grande 

tribulação, da mesma forma que o sangue do cordeiro, passado nos umbrais das 

casas dos israelitas, protegeu o povo de Deus, na hora da saída do Egito. 

19. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DE O ANTICRISTO VIR ANTES DE 

JESUS. 

Eles inverteram a ordem da vinda do Senhor com a vinda do anticristo. 

Os pré-tribulacionistas colocaram a segunda vinda de Jesus antes da vinda do 

anticristo. 

O Senhor Jesus, o profeta Daniel, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, 

todos eles, expressamente, citaram que o anticristo virá PRIMEIRO, o 

anticristo virá pessoalmente, antes da segunda vinda de Cristo.  

O anticristo estará agindo plenamente, por 42 meses, em plena grande 

tribulação. 

O Senhor Jesus e o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ensinaram 

que A SEGUNDA VINDA DE JESUS SERÁ DEPOIS DA MANIFESTAÇÃO do anticristo, 

somente APÓS ESTAR PRESENTE O ANTICRISTO é que Jesus virá UMA segunda vez. 

FUNDAMENTO PROFÉTICO ENSINANDO SOBRE O AGIR DO ANTICRISTO EM PLENA GRANDE 

TRIBULAÇÃO: 

 APOCALIPSE 13:6,7 E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi 

curada; e toda a terra se maravilhou após a besta. 4 E adoraram o dragão que deu à besta o seu 
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poder; e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra 

ela? 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. 6 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. 
 

O ANTICRISTO AGIRÁ DURANTE A GRANDE TRIBULAÇÃO.  
 
O Senhor Jesus ensinou que o abominável anticristo estará “no 

lugar santo” antes que Jesus venha a segunda vez. 
 
MAIS FUNDAMENTO BÍBLICO CONFIRMANDO A PRESENÇA DO ANTICRISTO ANTES DA 
segunda VINDA DE JESUS. O SENHOR SOMENTE VIRÁ DEPOIS DA VINDA DO 
ANTICRISTO. COMO O ANTICRISTO SOMENTE VIRÁ COM A chegada da GRANDE 
TRIBULAÇÃO SE CONCLUI QUE JESUS SOMENTE VIRÁ DEPOIS DA GRANDE 
TRIBULAÇÃO: 
 

 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; 
  

 MATEUS 24:15 Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de 

que falou o profeta Daniel, está no lugar santo; quem lê, entenda; 

 

 II TESSALONICENSES 2:2,3 Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, 

nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, 

como se o dia de Cristo estivesse já perto. 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;  

 

 MARCOS 13:14,26,27 Ora, quando vós virdes a abominação do 

assolamento, que foi predito por Daniel o profeta, estar onde não 

deve estar, ... 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, ...  
 

20. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE AS BODAS DO CORDEIRO. 
 

A profecia do livro de apocalipse fala de ‘BODAS DO CORDEIRO’, MAS ELA 

NÃO TEM A FORMA, a apresentação, a duração, ensinada nos púlpitos mundo afora 

pelos dispensacionalistas-pré-tribulacionistas. 
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Os pré-tribulacionistas alteraram a profecia da união de Jesus com seu 

corpo de sacerdotes eternos – NA BODA DO CORDEIRO.  

Eles passaram a defender uma “BODA” de sete anos,26 ou de três e meio 

anos.27 Eles ensinam uma doutrina humana sobre as bodas do cordeiro.  

Os dispensacionalistas-pré-tribulacionistas acham que Jesus virá para 

arrebatar a igreja, e após o período das bodas, (depois de sete anos, ou 

três anos e meio), o Senhor Jesus retornaria juntamente com a igreja, para 

buscar mais salvos. 

Neste retorno Jesus viria junto com a igreja para 

ressuscitar/transformar somente os judeus que foram salvos durante a grande 

tribulação.  

Não existe previsão bíblica aonde Jesus viria com a igreja para fazer 

um segundo arrebatamento de salvos. Posto que, o arrebatamento e a 

transformação de salvos sejam únicos. Não existe profecia de vinda do senhor 

junto com a igreja que teria sido arrebatada secretamente e agora viria para 

arrebatar mais judeus salvos. 

A profecia bíblica é que Jesus virá COM SEUS ANJOS para arrebatar seu 

corpo de salvos do qual a igreja é coparticipante.  

O livro de apocalipse fala do chamado para as bodas, mas nada fala de 

duração da “boda” do Cordeiro.  

Também, não existe nenhuma referência bíblica sobre retorno de Jesus 

junto “com a igreja” para buscar judeus salvos. 

Noutros livros da bíblia, encontramos doutrina ensinando que A BODA, O 

CASAMENTO, de Jesus com seu povo será para sempre – será uma união/boda 

eterna.  

Igualmente, encontramos passagens bíblicas ensinando que JESUS VIRÁ 

JUNTAMENTE COM OS “ANJOS”.  

Jesus virá com todos os seus santos anjos, para BUSCAR, de uma 

única vez, O CORPO DE SALVOS. A partir de então, os salvos estarão, 

para sempre, com Jesus.  

Portanto, a igreja não estará ATIVAMENTE participando do arrebatamento, 

ela não estará ajudando no arrebatamento de salvos, ela não será CEIFEIRA, 

ela NÃO será um instrumento usado por Jesus na hora do arrebatamento. Ela 

não é uma COAUTORA do arrebatamento.  

Ao contrário, a igreja estará PASSIVAMENTE sendo arrebatada. Ela é parte do 

ALVO DO ARREBATAMENTO, ela é uma parte do corpo de Cristo que será “ceifado”, 

transformado e levados às nuvens, para si unir com Jesus para todo o sempre. 

                                                           
26 PRÉ-TRIBULACIONISTAS ORIGINÁRIOS.  
27 MID/MESO TRIBULACIONISTAS. 
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Quem será auxiliar, coautor, no processo de arrebatamento, serão os 

santos ANJOS do Senhor, eles, sim, são os CEIFEIROS do corpo de Cristo.28  

Durante o arrebatamento, depois da grande tribulação, os anjos do Senhor 

serão enviados por Jesus, aos quatros cantos da terra, a todas as partes da 
terra, para ajuntar os escolhidos do Senhor. 

ESSE AJUNTAMENTO, ESSA REUNIÃO DOS SALVOS, SERÁ UM EVENTO ÚNICO. UMA 

FESTA QUE TERÁ INÍCIO E NÃO TERÁ FIM. (NÃO existe bodas de 7, nem de 3,5 

anos na bíblia). 

FUNDAMENTO PROFÉTICO DO LIVRO DE APOCALIPSE FALANDO DAS BODAS DO CORDEIRO: 

 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; 

 APOCALIPSE 19:9 E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia 

das bodas do Cordeiro.  

“À ceia das bodas do Cordeiro” significa que será só UMA CEIA. Na bíblia, 

não existem duas ceias, duas festas de casamento... O 

ajuntamento/arrebatamento será um ato único. 

 

MAIS VERSÍCULOS SOBRE O CASAMENTO ETERNO DE JESUS COM SEU POVO: 

 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, do povo de Deus, com Jesus nas nuvens, 

esse povo estará para sempre com Jesus. 

 MATEUS 22:3,9 E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não 

quiseram vir. 9 Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que 

encontrardes; 

 

 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. 
 

                                                           
28 MATEUS 13:39 ... Os ceifeiros são os anjos.  
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21. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE SALVAÇÃO PELO SANGUE DE 

JESUS. 

 

A bíblia toda ensina que não existe salvação sem o sangue do cordeiro 
de Deus.  

 
Não existe salvação sem o Espírito santo o qual é o sangue espiritual 

de Jesus, não existe salvação sem o único salvador – sem Jesus.  
 
Não há como entrar no reinado de Deus sem nascer do Espírito, conforme 

ensino de Jesus, para Nicodemos. 
  
Quem não tem o Espírito santo não pertence a Jesus, conforme o ensino 

do Espírito, através de Paulo. 
 
Os pré-tribulacionistas defendem uma doutrina de salvação por obras da 

lei, durante a grande tribulação.  
 
No entanto, a lei não irá salvar a ninguém, conforme variados versículos 

bíblicos. 
 

FUNDAMENTO PROFÉTICO, APOCALÍPTICO, MOSTRANDO A AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO 
ATO DE SALVAÇÃO DO HOMEM, E A PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO DENTRO DA 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”; 
  

 APOCALIPSE 9:4 E foi-lhes dito ... Fizessem dano ... Somente aos homens 

que não têm nas suas testas “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.  

MAIS VERSÍCULOS SOBRE O SELO/LAVAGEM DO ESPÍRITO SANTO SOBRE OS 

SERVOS: 

 EFÉSIOS 1:13 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;  
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 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; 

 
 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; 
 
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, como querem os ensinos pré-
tribulacionistas. 

 

 EFÉSIOS 4:30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados 

para o dia da redenção. 
 

22. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM SÓ 

CORPO. 

Os dispensacionalistas inventaram uma separação entre os judeus salvos 
e os gentios salvos. Criaram a heresia de sete, (ou oito), dispensações no 
trato de Deus para com o homem. 

 
Para os dispensacionalistas, das sete dispensações, uma “dispensação” 

seria para cuidar da salvação da igreja, antes da grande tribulação. Outra 
dispensação seria para tratar só da salvação de judeus, durante a grande 
tribulação. 

 
Contrariando a doutrina separatista dispensacionalistas, o Senhor não 

faz acepção de pessoas para salvar.  
 
O Senhor, mesmo antes da existência do povo judeus, já fazia promessa a 

Abraão de formar um povo único.  
 
O Senhor disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra.  
 
No novo testamento é ensinado que o israelita é todo aquele que crer 

tal qual o Pai Abrão creu.  
 
Quem crer em Jesus é um israelita espiritual, é filho de Abraão.  
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A bíblia também ensina que o corpo/povo do Senhor é um só corpo que tem 

o mesmo Espírito Santo, ensina que a descendência do Senhor é única...  
 
Portanto, não existe separação no corpo de Cristo. Não existem as tais 

dispensações.  
 
Dispensações é pura invencionice teológica, não vem da palavra do 

Senhor. 
 

A profecia, dentro do livro de apocalipse, mostra que 
judeu/israelita não é, necessariamente, ligada ao fato de ser da 
nacionalidade judaica.  

 
Alguém pode ser humanamente judeu e pode não ser espiritualmente 

israelita.  
 
O povo do Senhor é qualquer um que faça a vontade do Pai celestial.  
 
Qualquer pessoa que crer no Senhor Jesus, Deus dar poder para ser 

feito filho de Deus, ser povo israelita de Deus...  
 
FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE O QUE FOI AFIRMADO NESTE ITEM, SOBRE CORPO 
ÚNICO DO SENHOR:  

 

 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 um judeu.  

 

 APOCALIPSE 3:9 Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem 

judeus, e não são, mas mentem; 

 

 APOCALIPSE 13:7,8 ... Aos santos,...8... Estão escritos no livro da vida do 

Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo; 
 APOCALIPSE 14:12 Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os 

mandamentos de Deus e a fé em Jesus; 

Aqui, cita os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui, a igreja, que 

está vivendo naquele momento, é citada pela sua forma de viver. Ela vive pela fé em 

Jesus. 

 APOCALIPSE 19:7-9 Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as bodas do 

Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. 8 E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e 
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resplandecente; porque o linho fino são as justiças dos santos. 9 E disse-me: Escreve: Bem-

aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. 

E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. 

A esposa, o corpo-de-Cristo está sendo aprontado. Quando estiver pronto o 

Senhor virá se unir a seu corpo num casamento eterno. COMO vimos neste item A 

IGREJA É CITADA EM TODO O APOCALIPSE, POR SEUS DOTES, por sua fé, por sua forma 

de vida, ... 

 

MAIS VERSÍCULOS SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM SÓ CORPO DE CRISTO, DE UM 

SÓ povo ISRAELITA/JUDEU de uma só DESCENDÊNCIA ESPIRITUAL: 

 GENESIS 12:3 ... E em ti serão benditas todas as famílias da terra; 
 

 ROMANOS 4:16 Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça,... A toda a 

posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve 

Abraão, o qual é pai de todos nós; 

 

 ROMANOS 9:23-27 Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de 

misericórdia, que para glória já dantes preparou, 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 2:19-23 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. 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!; 

 JOÃO 11:51,52 Ora ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, 

profetizou que Jesus devia morrer pela nação.52 E não somente pela nação, mas também 

para reunir em um corpo os filhos de Deus... 

 MATEUS 3:9 E não presumais, de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão; porque 

eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão; 

 ROMANOS 9:6,7,8 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 
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filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são 

contados como descendência; 

Paulo está, 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. 

 

 GÁLATAS 3:5-9,... Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, 

o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? 6 Assim como Abraão creu em Deus, e 

isso lhe foi imputado como justiça. 7 Sabei, pois, que os que são da fé são 

filhos de Abraão. 8 Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia 

de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a 

Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti; 

 EFÉSIOS 3:6 A saber, que os gentios são coerdeiros, e de “um” mesmo 

“corpo”, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho; 

 

 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 12:12-27 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; 
 

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

espírito,...; 
 

 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, no tocante a salvação.  

 
Conclui-se ser pura Filosofia-teológica a invenção de J. Darby 

sobre múltiplas dispensações. Porque, Deus sempre trata a todos sem 
acepção alguma em seu projeto de salvação.  
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Por ser um só povo, um só corpo de Cristo, será arrebatado de uma 
só vez.  

 
Não existe arrebatamento de apenas pedaços do Corpo de Cristo. A 

reunião do povo do Senhor será de uma só vez, depois da grande 
tribulação. 

 

23. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA DA VINDA DE JESUS COMO UM 

LADRÃO. 
 

O Senhor disse que a sua segunda vinda seria em dia e hora em que 

não esperamos.  

Ele fez uma comparação do desconhecimento do dia e da hora em que 

Jesus virá com o desconhecimento de uma possível vinda de um ladrão.  

O Senhor Jesus, também, fez uma comparação da segunda vinda Dele 

com o parto de uma grávida. Ele fez essas alegorias para reforçar o 

entendimento de uma vinda sem que ninguém saiba o dia e a hora em que 

Jesus virá.  

Uma grávida apresenta muitos sinais antes do parto, mesmo com 

todos os sinais, ninguém sabe o dia a hora em que chegará o novo 

nascido, (num parto natural evidentemente).  

Quanto a criança nasce todos podem vê-la, a criança não vem 

invisível, em secreto... 

No entanto, os pré-tribulacionistas mudaram o sentido de uma vinda 

IMPREVISÍVEL, quanto ao dia-hora da vinda, para uma vinda INVISÍVEL. 

Eles passaram a dizer que Jesus viria de forma NÃO VISÍVEL, “em 

secreto”... 

Vinda invisível não existe dentro da bíblia. O que existe é uma 

vinda sem que saibamos O DIA E A HORA que essa vinda ocorrerá. 

Os servos têm que estar “apercebidos”, “abastecidos”, das bênçãos 

do Espírito Santo, (candeia cheia de óleo e com fogo).  

A questão profética, posta por Jesus, para a segunda vinda, é 

quanto ao desconhecimento do DIA-HORA da segunda vinda de Jesus.  

Jesus e seus apóstolos nada ensinaram sobre INVISIBILIDADE DA 

segunda VINDA DE JESUS, MAS DE uma “IMPREVISIBILIDADE” do dia-hora DA 

VINDA Dele.  

A profecia TRATA DE NÃO SABERMOS QUANDO JESUS VIRÁ. No entanto, 

quando Jesus vier TODO OLHO O VERÁ.  

Não existe nada de invisível na vinda de Jesus, ao contrário a 

profecia é de uma vinda totalmente visível a todo olho. 
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FUNDAMENTO PROFÉTICO QUANTO A VINDA DE UM LADRÃO COMO FIGURA TIPOLÓGICA 

DO DESCONHECIMENTO do dia-hora DA VINDA DE JESUS: 

 APOCALIPSE 14:12 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; 

 

 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. 

MAIS VERSÍCULOS SOBRE A VINDA DE JESUS SER DESCONHECIDO O DIA E A HORA 

TAL QUAL NINGUÉM SABE O DIA E A HORA EM QUE UM LADRÃO PODERÁ ATACAR: 

 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;  

“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.”  

O versículo 3, acima, SIGNIFICA QUE TODOS QUE ESTIVEREM VIVOS durante a 

grande tribulação: “de modo nenhum escaparão” de passarem pela grande 

tribulação.  

Pré-tribulação prega que os servos estariam em segurança, seriam 

arrebatados antes da grande tribulação. No entanto, “de modo 

nenhum escaparão” de passar pela grande tribulação.  

O ESCAPE DOS SERVOS É VISTO DO VERSÍCULO 4 AO 8. O versículo 4: “Mas 

vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como 

um ladrão”. Esse versículo GARANTE QUE O DIA DO SENHOR NÃO 

SURPREENDERÁ OS SERVOS, porque os servos estão vestidos das 

bênçãos do Espírito.  
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Nesta passagem é visto que a garantia dos salvos NÃO SERIA UM 

ARREBATAMENTO ANTECIPADO, ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO, mas o que 

garantirá o livramento em plena grande tribulação e o fato dos 

salvos estarem vestindo as vestes de salvação.  

 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...; 

 

 LUCAS 12:40 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 e 

de suas bênçãos. Aperceber é diferente de perceber. Aperceber é 

abastecer. No contexto da vinda de Jesus é estarmos abastecidos das 

bênçãos do Espírito Santo, do selo da redenção.  

24. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE A IMINÊNCIA DA VINDA DE 

JESUS. 

 

Os pré-tribulacionistas em sua interpretação particular, sobre a 

vinda de Jesus, passaram a ensinar que a iminência da vinda de Jesus 

seria para todos os servos de todos os tempos. Por isso, eles pregam, 

com muita frequência, que Jesus poderia voltar agora, neste culto, 

hoje ainda, neste segundo, neste piscar de olhos... Eles dizem que 

Jesus poderia voltar neste exato instante.  

Ensinam isso em total desrespeito a profecia que diz que Jesus 

virá somente depois da grande tribulação, depois da manifestação do 

anticristo, ante o toque da sétima trombeta do apocalipse.  

SEGUNDO A BÍBLIA VEMOS QUE a iminência será somente para quem 

estiver vivo quando Jesus voltar, inclusive para as grávidas daqueles 

dias. 

A iminência da vinda de Jesus não é diretamente aplicável a 

todas as gerações que viveram e morreram antes da segunda vinda de 

Jesus. 

A iminência será apenas para a geração que viverá “naqueles dias”, 

após os últimos 42 meses da grande tribulação.  
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Jesus chegou a falar sobre o sofrimento das grávidas dentro da 

grande tribulação.29 JESUS DISSE CLARAMENTE QUE AS GRÁVIDAS “DAQUELES 

DIAS”, dias da grande tribulação, estariam em sofrimento. Como sabemos 

uma gravidez dura por volta de nove meses.  

Ninguém pregaria que o “ai das grávidas”, dito por Jesus, seria 

aplicável a todas as grávidas nos últimos 2000 anos, dentro de todo o 

período da igreja. 

Muitos não perceberam que a IMINÊNCIA SERÁ APENAS PARA QUEM 

ESTIVER VIVENDO os últimos dias da GRANDE TRIBULAÇÃO,  quem estiver 

vivo depois dos sete anos da grande tribulação.  

A iminência da segunda vinda de Jesus será, apenas, para os homens 

“DAQUELES DIAS”, especialmente, para os servos vivos nos dias finais 

da grande tribulação, servos dos dias do toque da sétima trombeta do 

apocalipse.  

A IMINÊNCIA da vinda de Jesus será somente para os humanos que 

estiverem vivos no momento da vinda de Jesus, conforme disse o apóstolo 

Paulo.30 

Jesus sequer disse “naqueles meses”, mesmo sabendo que a grande 

tribulação durará 42 meses.  

Ele disse: “Naqueles dias” porque o dia-hora da vinda não é 

conhecido. No entanto, sabemos que a grande tribulação durará 42 meses, 

e que Jesus virá no “dia-hora” após o sofrimento da grande tribulação.  

A vinda imediata de Jesus é diretamente aplicável SOMENTE aos 

“humanos naqueles dias”, da mesma forma que é aplicável às gravidas 

“naqueles dias”, e as que amamentam “NAQUELES DIAS”, aos servos que 

estiverem “vivos naqueles dias”. 

De modo particular, somente os servos que estiverem vivendo 

“NAQUELES DIAS”, nos últimos dias da grande tribulação, DEPOIS DE 

COMPLETADOS OS últimos 42 MESES DA GRANDE TRIBULAÇÃO, somente estes 

servos podem dizer que Jesus poderá volta imediatamente, em breve, 

logo... 

VERSÍCULOS FALANDO QUE JESUS VEM LOGO, QUE ELE VEM DE FORMA IMINENTE. 

NO ENTANTO, A IMINÊNCIA É APLICÁVEL APENAS PARA AS PESSOAS VIVAS DEPOIS 

DE CUMPRIDOS OS 42 MESES DA GRANDE TRIBULAÇÃO: 

                                                           
29 UMA GRAVIDEZ DURA EM TORNO DE 9 MESES. AMAMENTAÇÃO é DE TEMPO INCERTO, MAS NÃO PERDURA POR ANOS: 

 MATEUS 24:19 Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias!  

 MARCOS 13:1 Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias! 
 
30 I TESSALONICENSES 4:15 “... Que estivermos vivos para a vinda do Senhor...”. 
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 APOCALIPSE 22:12,20 E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar 

a cada um segundo a sua obra. 20 Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo 

venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus; 

 

 APOCALIPSE 3:11 Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém 

tome a tua coroa; 

  

 APOCALIPSE 10:6 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; 

 

 APOCALIPSE 1:3 Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta 

profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas; porque o tempo está próximo.  
 

Continuando, dizemos: A iminência só é DIRETAMENTE válida para a 

geração de humanos que estiver viva quando Jesus voltar.  

A iminência é aplicável às pessoas que viverão os sinais do filho 

do homem. Aqueles que viverão os sinais que serão dados durante os 

últimos dias da Grande Tribulação, para tais é que a iminência é 

válida.  

Certamente que para todos os servos os quais morreram antes de 

Jesus voltar, a iminência da vinda de Jesus não é aplicável. Mesmo que 

tenha morrido frações de segundo antes de Jesus voltar.  

VERSÍCULOS FALANDO PARA NÃO CRER NUMA VINDA IMINENTE. ESSES VERSÍCULOS 

COMPROVAM QUE A IMINÊNCIA NÃO É APLICÁVEL A TODOS OS SERVOS, MAS APENAS 

AS QUE ESTIVEREM VIVOS “NAQUELES DIAS”, após os 42 meses da grande 

tribulação: 

  

 LUCAS 21:7-13,23-28 E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E 

que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? 8 Disse então Ele: Vede não vos 

enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está 

próximo. Não vades, portanto, após eles. 9 E, quando ouvirdes de 

guerras e sedições, não vos assusteis. Porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas 

o fim não será logo. 10 Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e 

reino contra reino; 11 E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e 

pestilências; haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. 12 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 
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acontecerá isto para testemunho. 23 Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles 

dias! Porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. 25 E haverá sinais no sol e 

na lua e nas estrelas; e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar 

e das ondas. 26 Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo; 

porquanto as virtudes do céu serão abaladas. 27 E então verão vir o Filho do homem 

numa nuvem, com poder e grande glória. 28 Ora, quando estas coisas 

começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, 

porque a vossa redenção está próxima. 

O assustador nesta passagem é o que disse o Senhor 

Jesus, e que muitos se negam a ler e entender.  

Veja o que Jesus falou:  

“Vede não vos enganem, porque virão muitos em meu 

nome, dizendo: O tempo está próximo. Não vades, portanto, 

após eles”. LUCAS 21:8. 

 

 II TESSALONICENSES 2:2,3 Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, 

nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, 

como se o dia de Cristo estivesse já perto.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. Então os que estiverem na Judéia fujam para 

os montes. 

25. O PRÉ-TRIBULACIONISMO MUDOU A PROFECIA SOBRE OS TOQUES DE TROMBETAS. 

Os pré-tribulacionista-dispensacionalistas fazem uma grande 
mistura de sinais do princípio das dores, e uma GRANDE distorção quanto 
a toques de trombetas.  

 
Eles ensinam que já tocaram três trombetas, e que ao ser tocada a 

quarta trombeta a igreja será arrebatada em segredo. Reafirmamos que 
não existe arrebatamento secreto, isso é invenção herética sem fundo 
bíblico algum. 

  
Como já abordado acima, Jesus virá diante de todo olho, ao ser 

tocada a sétima trombeta, estando presente o anticristo no lugar santo. 
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Pois bem, até o momento, (maio de 2018), nenhuma trombeta prevista 
no livro de apocalipse tocou.  

 
Todos os acontecimentos na natureza, nas pessoas, no céu, no mar, 

no caráter das pessoas, nas nações, nas florestas, nas águas, tudo 
isso, SÃO OS SINAIS DO PRINCÍPIO DE DORES, são coisas promovidos pelos 
homens e pela natureza, não são toques de trombetas. 

 
Dizemos que as trombetas não foram tocadas por falta de apoio 

profético, posto que não haja previsão bíblica para toques de trombetas 
do apocalipse antes da grande tribulação, e falta de base fática – 
pois, as previsões apocalípticas previstas nos toques de trombetas 
ainda não aconteceram no mundo. 

 
Toques de trombetas, abertura de selos, o derrame de taças, são 

resultados de atos de ANJOS, previstos no livro de apocalipse, para 
ocorrerem durante a grande tribulação.  

 
Como até o momento a grande tribulação não iniciou não é verdade 

que alguma trombeta já tenha sido tocada. 
 
Mais que isso, toques de trombetas SERÃO ATOS PROMOVIDOS POR 

ANJOS, é o que o Senhor ensina no livro de apocalipse. Como sabemos o 
Senhor não mente. Ele não diz algo e faz de forma diferente do que 
disse.  

 
Por isso, sabemos que os toques de trombetas e seus efeitos fáticos 

serão PROMOVIDOS PELOS ANJOS E NÃO POR HOMENS, NEM PELA NATUREZA. A 
bíblia ensina que a natureza e os homens sofrerão os efeitos dos toques 
de trombetas realizados por SETE anjos. 

 
Os homens e a natureza apenas sofrerão, passivamente, as 

consequências do toque de trombetas do apocalipse.  
 
Conforme o livro de apocalipse, os homens e a natureza não são os 

autores dos toques de trombeta. Os homens e a natureza são os 
pacientes, não serão os agentes dos 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. Dizemos isso devida a gravidade dos 

toques de trombetas, seus conteúdos, suas formas de execução, e 
principalmente porque o Senhor disse que serão ações 
produzidas por anjos.  

 
Deus não é o homem para diz algo e fazer de forma 

diferente do que disse.  
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Os pré-tribulacionistas mudaram muito a profecia no 
tocante a toques de trombetas. Mas a palavra de Deus continua 
intacta, imutável.  

 
Deus disse que os agentes do toque de trombetas serão os 

anjos.  
 
Portanto, os pré-tribulacionistas-dispensacionalistas 

estão adulterando a profecia apocalíptica ao dizerem que OS 
AUTORES DOS TOQUES DE TROMBETAS SERIAM OS HOMENS E A 
NATUREZA.  

 
Os ensinos pré-tribulacionistas inverteram a profecia 

quanto aos autores e aos pacientes dos toques de trombetas 
do apocalipse.  

 

Na palavra do Senhor é que temos que crer, e não nas 
doutrinas humanas pré-tribulacionistas, porque esses ensinos 
humanos são ensinos sem fundamento bíblico válido. 

 
Nas profecias apocalíptica, vemos os anjos, por ordem de 

Deus, agindo e a natureza e os homens sofrendo a ação dos 
toques de trombetas.  

 
Por exemplo: Durante o toque da quinta trombeta somente 

os homens sofrerão os danos da grande tribulação.31  
 
Em nenhum versículo, que compõem a profecia 

apocalíptica, vemos os homens ou a natureza sendo usados 
para realizar os toques de trombetas. 

 

ALGUNS VERSÍCULOS FALANDO SOBRE TOQUES DE TROMBETAS. Aqui vemos que 

os anjos fazem os toques de trombetas e A NATUREZA E OS HOMENS SOFREM 

A AÇÃO DOS ATOS REALIZADOS PELOS ANJOS: 

 

 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; 

                                                           
31 APOCALIPSE 9:4 E foi-lhes dito que não fizessem dano à 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. 
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 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; 
 

Deus não mente. Aqui, Ele estar dizendo que: “Houve saraiva 

e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra”. Como sabemos 

homem algum é capaz de fazer chover saraiva, fogo e sangue, mesmo podendo fazer queimadas. 

COMO NÃO OCORREU O FATO QUE DEUS DISSE QUE VAI FAZER É PROVA QUE 
ESSA TROMBETA NÃO TOCOU. 

 

 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; 
 

Deus não mente. Aqui, Ele estar dizendo que: “foi lançada no mar uma coisa 

como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se sangue a terça parte do mar”.  
 
Mesmo que todos os seres humanos se juntassem não poderia fazer esse sinal. Mesmo com 
toda a mortandade de animais marinhos ninguém viu A PERDA DE UM TERÇO DOS NAVIOS 
DO MUNDO. 

 
COMO NÃO OCORREU O FATO QUE DEUS DISSE QUE VAI FAZER É PROVA QUE ESSA 
TROMBETA NÃO TOCOU. 

 

 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; 
 
Deus não mente. Aqui, Ele estar dizendo que: “caiu do céu uma grande estrela 

ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas”, 
NINGUÉM viu esse fato apocalíptico ocorrendo. Ninguém viu UMA GRANDE 
ESTRELA ARDENTE CAINDO NO MAR.  

 
COMO NÃO OCORREU O FATO QUE DEUS DISSE QUE VAI FAZER É PROVA QUE ESSA 
TROMBETA NÃO TOCOU. 

 

 

 APOCALIPSE 8:12 E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida 

a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas; para que a terça 

parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite; 
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 APOCALIPSE 9:1-6 E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e 

vi uma estrela que do céu caiu na terra; e foi-lhe dada a chave do poço do 

abismo; 2 E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande 

fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. 3 E da fumaça vieram 

gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da 

terra. 4 E foi-lhes dito que não fizessem dano à 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. 5 E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os 

atormentassem; e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o 

homem. 6 E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a 

acharão; e desejarão morrer, e a morte fugirá deles; 
 

 APOCALIPSE 9:13-15 E tocou o sexto anjo a sua trombeta, ...,14 A qual dizia ao sexto 

anjo, que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos, que estão presos junto ao grande rio 

Eufrates. 15 E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e 

mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens; 
 

 APOCALIPSE 10:7 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. 

 
A seguir citaremos alguns sonhos sobre a segunda vinda de Jesus. 

 

26. SONHOS DIVERSOS SOBRE A SEGUNDA VINDA DE JESUS.  

 
Sonho faz parte do dom de ciência. O dom de ciência é 

composto por sonho, visão e revelação.  

Sonho, quando espiritual, é uma forma pela qual Deus fala 

ao homem.32  

                                                           
32 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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Lembrando que nem todo sonho é uma operação do Espírito 

Santo. Há sonhos naturais, e por isso, sem importância 

espiritual.  

Vejamos alguns sonhos dado pelo Senhor, condenando 

pregações contrárias à bíblia sobre o arrebatamento, e 

sonhos apresentando detalhes da segunda vinda de Jesus, 

conforme a bíblia ensina:  

 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 grandioso 
funil iluminado, cheio de luz dourada. Ele tinha as bordas repletas 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 10 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 fez menção da bíblia, e tal qual estava escrito ia 
acontecendo o arrebatamento, totalmente visível.  

O servo fez menção do texto bíblico sobre os anjos indo aos quatro cantos para reunir 
os salvos. Neste instante foi visto que quatro anjos, como labaredas de fogo, os quais 
partiram em altíssima velocidade, em quatro direções diagonais, para cumprir a palavra do 
Senhor.  

Havia muita alegria e muita beleza durante o arrebatamento. Tudo era visível a todos. 
 

 Sonho por volta de 2012/13: A segunda vinda será depois da G.T. 
 

Num sonho, o Senhor disse que existem CINCO coisas, (na bíblia), 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... 
 

 Sonho por volta de 2011/13...: O perigo de ficar sem salvação. 
 

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. Era visto que somente a bíblia, a palavra de Deus, trazia alimento, e 
consequente salvação para os ouvintes das pregações.  
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Foi visto que havia muita salvação de pessoas em outras igrejas as quais estavam 
pregando apenas a palavra do Senhor.  

 

 Sonho início de 2016: Desconhecimento da palavra. 
 

Em sonho o Senhor falou a respeito de um pastor pregador do apocalipse que até 
hoje estar 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. Esse 

pregador está pregando pré-tribulação...) 
 

 Sonho em setembro de 2016: 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 precisavam passar ajoelhados, para alcançar o 

outro lado, e chegar ao glorioso arrebatamento de Jesus.  

Era visto que as dificuldades de discernir o livro de apocalipse advinham do fato de 

muitos servos não entenderem muitos versículos da bíblia.  

Até a posição do livro de apocalipse 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.  

Durante o sonho, foi lembrado o versículo do livro de Jó que diz: “Nu saí do ventre de 

minha mãe e nu tornarei para lá...”. Até esse verso 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 grande temor, ao ponto de acordar 

totalmente sobressaltado, pois sabia que muitos se aventuravam em pregar sobre o livro 

de 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. 

 Sonho em fevereiro de 2017: Jesus virá só mais uma vez. 
 

Em um sonho foi ouvido uma grande voz perguntando: “Quantas vezes Jesus virá? ” 

Foi ouvida uma alta voz dizendo, com autoridade: “Jesus virá somente (só) mais 

uma vez”. 

27. CONCLUSÃO. 

Uma pessoa, mesmo que apostolo de Jesus, poderá, em algum momento, 

não está falando da parte do Senhor. Como ocorreu com o APOSTOLO PEDRO, 
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quando disse “tu és o Cristo” e em seguida falou coisas contra o 

projeto de Deus. 33  

Pedro foi usado para trazer uma palavra, da parte de Deus, a 

respeito de Jesus, e no instante seguinte Pedro fala algo totalmente 

sem revelação, e diz algo contra o sacrifício de Jesus.  

Sabemos que, às vezes, Deus poderá usar uma MULA, UM IDÓLATRA, 

uma PEDRA, um pequenino para falar, da mesma forma que poderia usar 

um servo seu de qualquer estatura espiritual. 

O inverso também ocorre. Um servo, “um apóstolo”, qualquer, poderá 

estar falando algo, e sua fala poderá não ser proveniente de Deus, 

como ocorreu na segunda fala do apóstolo Pedro. 

Assim, vemos que até um apostolo escolhido por Jesus poderá FALAR 

COISAS DE SI MESMO, COISAS QUE NÃO VEEM DE DEUS.  

Falar da parte de Deus não é uma exclusividade para um determinado 

tipo de pessoa, ou de servo. 

Deus fala soberanamente da forma que quer, e através de quem Ele 

quiser falar. 

 Portanto, o único que é exclusivo como mediador entre Deus e os 

homens é o Senhor JESUS. 

Como vimos até aqui, Deus fala por meio de Jesus, como diz a 

bíblia. 34 A BÍBLIA TODA TESTIFICA DE JESUS.  

Por sua vez, OS SERVOS, OS VASOS USADOS POR DEUS, também, falam 

de Jesus, do projeto de salvação através de Jesus.  

A tônica quando se avalia qualquer ensino bíblico é SABER SE ALGO 

VEM DE DEUS, se tem base na PALAVRA DE DEUS, se é doutrina vinda do 

Verbo que se fez carne.  

Se uma doutrina tem fundamento na palavra de Deus então é um 

ensino verdadeiro, porque Deus não mente, nem tem sombra de variação.35  

FALAMOS isso porque alguém poderia querer rejeitar os ensinos 

dispensacionalista-pré-tribulacionista de Scofield, Darby, Hal 
                                                           
33 MATEUS 16:16 E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17 E Jesus, respondendo, disseram-

lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. 22 Pedro, 

tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti; de modo nenhum te acontecerá isso. 23 Ele, porém, 

voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo; porque não compreendes as coisas que são de 

Deus, mas só as que são dos homens. 

34 HEBREUS 1:1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes 

últimos dias pelo Filho. 

 
35 TIAGO 1:17 Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança 

nem sombra de variação. 
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lindsey, e outros, simplesmente, por eles NÃO SEREM dos primeiros 

APÓSTOLOS, NEM serem DOS PRIMEIROS PROFETAS do Senhor.  

Todavia, devemos jogar fora os ensinos dispensacionalistas-pré-

tribulacionistas por ser uma adulteração do conteúdo profético da 

bíblia. Eles fazem grandes adulterações na profecia do livro de 

apocalipse, tendo como consequência a condenação de quem prega pré-

tribulacionismo. 

Os servos de Jesus devem abandonar imediatamente os 

ensinos dispensacionalista-pré-tribulacionista por causa do 

conteúdo herético que eles apresentam, e não só por causa 

dos “vasos”, (Scofield, Darby e outros), que os criaram e os 

defendem. 

Como vimos até aqui, o vaso pode ser indício de que algo é, ou 

não, vindo do Senhor, mas não é prova suficiente para se rejeitar um 

ensino qualquer. 

NO ENTANTO, O CONTEÚDO, O FRUTO, APRESENTADO por um profeta SEMPRE 

É FORMA DE se CONHECER A NATUREZA DAS “ARVORES”, a origem dos ensinos.  

Se um ensino contradiz a sã doutrina da bíblia, se é contrário à 

palavra inspirada pelo Espírito Santo, devemos jogar fora, porque não 

é fruto da árvore da vida.36 

Devemos ser cuidadosos e prudentes com qualquer ensino, MAS 

ABERTOS, porque a própria palavra diz que todos os servos do Senhor 

podem profetizar.37  

Todos os servos do Senhor podem ter “frutos bons”, ter ensinos, 

ter revelações, vindos do Senhor.38  

COMO ENTÃO SABER SE UM PROFETA, UMA PROFECIA, UM 

ENSINO, SE a dispensação-pré-tribulacionista, VEM DE 

DEUS? 

RESPOSTA:  

                                                           
36 MATEUS 7:15-20 Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, 

interiormente, são lobos devoradores. 16 Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, 

ou figos dos abrolhos? 17 Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus.18 Não 

pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos bons. 20 Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 
  
37 I CORÍNTIOS 14:31 Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros; para que todos aprendam, e todos sejam consolados. 

 
38I CORÍNTIOS 14:26 Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem 

revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 

 

http://www.revelacaodabiblia.com.br/
mailto:REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COMa


MUDANÇAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS PELO ARREBATAMENTO PRÉ-TRIBULACIONAL 
 

54 
AS MUDANÇAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS PELO ARREBATAMENTO PRÉ-TRIBULACIONAL 
PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAE-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COMa 
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 – 11:20:41. 

Confrontando o suposto ensino, o pseudoprofeta, a 

conjecturada profecia, a julgada revelação, com a 

palavra do Senhor. 

 O que Deus disse em sua palavra, Ele irá velar para cumprir 

a sua palavra.39  

NÃO EXISTE REVELAÇÃO, ou PROFECIA, ou DOM ESPIRITUAL, VINDO 

DO SENHOR QUE VÁ CONTRA A SUA PALAVRA INSPIRADA PELO ESPÍRITO 

SANTO.  

Quando um ensino feri, menospreza, muda, a palavra do Senhor, 

nesse caso, esse ensino deve ser jogado no lixo. Porque, tal 

ensino é fruto de particular interpretação humana, não vem do 

Espírito Santo.40  

Os servos não devem crer em ensino incoerente com a bíblia, 

como é o caso dos heréticos ensinos pré-tribulacionistas de Darby/ 

Scofield. 

Reafirmamos que de modo algum Deus diria algo hoje, ou no 

passado, e falaria de forma contraditória, em outro momento, seja 

por profecia, seja por revelação, seja por outra palavra...  

A palavra de Deus é sempre coerente, firme, sem sombra de 

variação, num único sentido.  

Portanto, dizemos aos pregadores e defensores de dispensação 

e pré-tribulação que lancem fora essas doutrinas porque, como 

vimos até aqui, elas são doutrinas humanas em total desrespeito a 

profecia do livro de apocalipse, e opostas a muitos ensinos 

bíblicos.  

Como foi dito o ato de suprimir, ou incluir, informação na 

profecia do apocalipse traz CONDENAÇÃO para quem fizer tal 

adulteração. 

Quem defende a segunda vinda de Jesus segundo os 

moldes pré-tribulacional, de Scofield, Darby e outros, 

abandonou a palavra de Jesus para crer em doutrinas 

humanas contrárias a sã doutrina de Jesus, e de seus 

apóstolos. 

Contradição não existe na mente de Deus, nem na 

bíblia – a palavra de Deus.  

                                                           
39 JEREMIAS 1:12 E disse-me o SENHOR: Viste bem; porque Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. 

40 II PEDRO 1:20-21 Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 
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Portanto, não creia em pré-tribulacionismo de 

qualquer espécie, pois é HERESIA, É ABSURDO TEOLÓGICO. 

Pré-tribulação INEXISTE dentro da BÍBLIA... 

O que o Espírito Santo diz à igreja, no livro de 

apocalipse, e nos demais livros da bíblia, é totalmente 

contrário aos ensinos despensacionais-pré-

tribulacionais.  

Creia na bíblia, e pregue somente o conteúdo dela, 

com isso preservará a tua salvação e a dos que te ouve. 

Amém... Ora vem Senhor Jesus, conforme está 

profetizado na bíblia. 

28. PEQUENO OSCULO SANTO DE DESPEDIDA. 

Que o Deus onisciente, onipresente, onipotente, nos 

proteja das doutrinas humanas, das doutrinas demoníacas.  

Que o Senhor nos livre, também, de interpretação bíblica 

segundo particular entendimento humano, seja nosso, seja de 

outrem. 

Que o Senhor tenha misericórdia de quem tem pregado pré-

tribulação, e dispensações-separatistas, porque essas 

doutrinas não vêm do Espírito Santo de Deus, e tem como 

consequência a condenação de quem pregar pré-tribulação. 

Que o Senhor nos CONCEDA TOTAL ENTENDIMENTO DO QUE 

SIGNIFICA “UM CORPO SÓ, UMA SÓ ESPERANÇA”, para com isso 

abandonarmos de vez qualquer ensino que pregue separação no 

corpo de Cristo. 

ApsJC. 
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