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1) ABSTRACT. 1
THE THEME OF THIS STUDY is the return of Jesus. But to talk about it
is necessary to unravel various topics related to unravel the mystery
of the glorious coming of Jesus to seek the redeemed. This will be
covered by some fallacies invented by the human mind and totally out
of what the Bible describes as will be and when will this apocalyptic
event.
Here it is shown that Christ will come after the great tribulation,
to get your body, its unique people - made up of all the tribes,
languages, races at all times. We will also talk how is this body and
what the requirements necessary to be part of the saved rapture, among
other things.

2) INTRODUÇÃO.
A Biblia apresenta o projeto de salvação do homem. Ela é fechada, completa.
Contém todos os detalhes para a salvação, através do sacrifício do cordeiro de
Deus, Jesus.
Porém, existem partes da bíblia que a nossa vã maneira de pensar, a mente
racional, não alcança. Nesta seara de dúvidas aparecem as aventuras, as fábulas
artificialmente construídas, conforme disse o apóstolo Pedro.2
Os profecias dos finais dos tempos do livro de apocalipse é um mar onde
muitos se aventuram em especulações filosóficas. No entanto, ficam, muitas vezes,

1

Tradução feita pela ferramenta Google tradutor.

NOTE:
We recommend that you also use the translation tool: https://translate.google.com.br, so you can read and hear
this work in their language of preference. Copy and paste within this translator and can read and hear in their
native language. The translator translates to over a hundred different languages. Find the one that suits you.

RESUMO EM PORTUGUÊS:
O TEMA DESTE ESTUDO é a volta de Jesus. Todavia para falar disso se faz necessário desvendar
vários temas correlacionados a fim de desvendar o mistério da gloriosa vinda de Jesus para buscar
os remidos. Por isso será abordado algumas falácias inventadas pela mente humana e totalmente fora
do que a bíblia descreve como será e quando será esse evento apocalíptico.
Aqui será demostrado que Cristo virá após a grande tribulação, para buscar o seu corpo, o seu
povo único - formado de todas as tribos, línguas, raças em todos os tempos. Também falaremos como
se forma esse corpo e qual os requisitos necessários para fazer parte do arrebatamento dos salvos,
entre outras coisas.
2

II PEDRO 1:16 Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas
artificialmente compostas...
0
2
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aquém da letra da bíblia. A revelação do que Deus quis falar nem se fale nisso,
porque ai não alcançam de forma alguma.
Estou escrevendo este resumo por orientação do Senhor. Relutei falar sobre
o livro de apocalipse, devido aos juizos ali previstos para quem acrescentar, ou
retirar, algo (das) / (às) profecias ali contidas.3 Todavia, o Senhor insistiu
que eu escrevesse – creiais.4
Pois bem, sou muito consciente das minhas limitações. Entretanto, não posso
me negar a fazer o que o Senhor está mandando fazer. Como disse Mardoqueu à rainha
Ester: “Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra
parte virá para os judeus... E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a
este reino? (Ester 4:14)”.
Os apostólos, no início da igreja, encontram ensinos sendo ministrados que
não procediam do Senhor. Eles se reuniram e eliminaram aqueles ensinamentos
humanos.5 Assim, não importa a quanto tempo6 algo vem sendo ensinado, se um ensino

3

APOCALIPSE 22:18 Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar
alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro.19 E, se alguém tirar quaisquer palavras do
livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.
4

Recentemente, estava cochilando diante do computador, e em sonho vi o Senhor chegar por detrás
de mim e dizer no meu ouvido: “Que dê os estudos que eu te dei para desenvolver?” Acordei e retomei
a leitura e a digitação do estudo que estava fazendo naquele dia...
Em Sonhos, o Senhor tem mostrado: os assuntos, o conteúdo, a junção e separação dos temas,
para quem entrega-los, a forma e a profundidade da abordagem, a busca pela padronização dos estudos,
a fundamentação com muitos versículos... Etc. Digo isso para que possa descansar quanto ao fato do
Senhor está dirigindo a execução desses trabalhos, para gloria e honra somente Dele...

5

ATOS 15:24,28-29 Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, e transtornaram
as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento, 28 Na verdade pareceu
bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: 29 Que vos abstenhais
das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem
vos vá.
6

O ensino humano da segunda vinda de Jesus para buscar a igreja antes da Grande Tribulação foi
estruturado, com seus muitos tentáculos, por volta de 1830, século XIX. Tendo hoje, aproximadamente,
190 anos.
Já a variante mid/meso-tribulacionista é uma irmã tardia do pré-tribulacionismo tradicional.
Ela foi desenvolvida por teólogos no século XX, e têm, cerca de 110 anos.
Portanto, estudando a história da igreja, que está em torno de 2000 anos de idade, mesmo hoje
com a supremacia atual do ensino pré-tribulacionista, percebe-se que o ENSINO PÓS-TRIBULACIONISTA
É O ENSINO BÍBLICO ministrado em 80% da história da igreja. Tendo ainda a favor do póstribulacionismo o fato de ser o ensino de Jesus e de seus apóstolos.
Pós-tribulacionismo é um ENSINO BÍBLICO que perdurou absoluto do início da igreja por quase
1700 anos.
Até meados dos anos 370 da era cristã não é encontrado referência explicita, na história da
igreja, sobre pré-tribulação.
É sabido que o ensino dispensacionalista-pré-tribulacionista saiu da Europa e foi parar nos
Estados Unidos da América. Dos EUA se difundiu, através das diversas igrejas e missionários
protestantes, e de livros, bíblias, filmes, para o resto do mundo.
3
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não vem do Senhor precisa ser eliminado da vida dos servos. Porque temer fazer a
vontade do Senhor, se Deus é por nós? 7

Quem não fez teologia nos EUA, aprendeu com alguém de lá, onde a teologia dispensacionalista
se multiplicou.
Os meios de difusão do pré-tribulacionimo era os mais diversos. Só a famosa bíblia de
referência Scofield e livros do tipo “Deixados para trás” venderam e vendem aos milhões de
exemplares.
Somente o filme hollywoodiano “Deixados para trás” teve três episódios filmados, difundindo
o ensino racional dispensacionalista-pré-tribulacionista.
Igrejas surgiram para acolher os ensinamentos racionais do dispensacionalismo. Mesmo quem de
início os rejeitava posteriormente veio a aceitar. Se não aceitou todo o ensino, pelo menos, acolheu
fragmentos diversos dessa doutrina teológica antibíblica.
Chamamos de fragmentos dispensacionalistas incorporados pelas religiões no mundo todo. São
coisas do tipo: Jesus vem antes da grande tribulação, o entendimento da bíblia deve ser ao pé da
letra, separação entre Judeus e igreja...
Também, há ensinos dispensacional mais sutis, entretanto, fruto do mesmo entendimento
racional, da estirpe: Sábado é literalmente o sábado, o osculo é beijo e o osculo santo seria
literalmente o beijo labial. Com base no entendimento literal acham que: Osculo santo seria um
beijo labial; O pão na ceia é o corpo de Cristo por isso seria necessário à hóstia se transubstanciar
literalmente no corpo de Cristo; O véu espiritual seria um pedaço de pano na cabeça; A proibição
de comer carne de porco, na bíblia, seria literalmente abstinência de comer a carne de porco, seria
uma proibição de comer carne de suíno. O que de fato a palavra estar falando é para não aprendermos
o comportamento de pessoas que vivem na lama do pecado, não fazermos as porcarias que os ímpios
fazem... Etc.
Pois bem, os ensinos teológicos dispensacionalista, mesmo sem fundamento bíblico, dominam o
mundo cristão ao ponto de quem não os professar ser considerado herege.
A
influência
do
pensamento
“scorfildiano”
se
deve,
principalmente,
porque
os
dispensacionalistas difundiram amplamente a HERESIA do entendimento literal da bíblia. Eles defendem
entendimento gramatical da bíblia, e por todo lugar se vê os embaraços criados por esse ensino
racional.
A razão da forçação do entendimento literal da bíblia se deve principalmente porque do meio
para o final do livro de Apocalipse é falado literalmente de Israel e figuradamente da igreja (o
Israel espiritual). Com a forçação de entendimento LITERAL DA BÍBLIA querem retirar a presença da
igreja de dentro da grande tribulação, pelo fato de literalmente encontramos referência a Israel
ao invés da palavra igreja, ou corpo de Cristo. Esqueceram que o livro de apocalipse inteiro é o
que o Espírito fala à igreja, não é o que o Espírito falaria aos judeus, ou a nação de Israel...
A bíblia de referência Scorfield foi o principal instrumento para a difusão das idéias
teológicas do pai do dispensacionalismo – do teólogo Scorfield.
Por longos anos a versão da bíblia criada por “scofield” foi a principal ferramenta dos
pregadores e evangelista mundo a fora. Disso resultou o estado atual, onde ninguém se atreve a
combatê-la, mesmo que a “interpretação das escrituras feita por eles” não expresse a verdade dos
manuscritos básicos da bíblia “Revista Corrigida e fiel” - RC.
A bíblia de Scorfeild é uma bíblia “MESTIÇA”, “MESCLADA e REPLETA DE RAZÃO TEOLÓGICA” diposto
em comentários e notas de rodapé. Os ensinos adulterados, dispostos dentro dela, em comentários
teológicos, é o ensino que impera no meio cristão, atualmente.
7

NÃO DEVEMOS TEMER FAZER A VONTADE DO SENHOR.


ISAIAS 51:12 Eu, eu sou aquele que vos consola; quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o
filho do homem, que se tornará em erva?
4
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Neste trabalho iremos abordar, principalmente, o tema “arrebatamento do corpo de
Cristo”.
Pois bem, num sonho, o Senhor disse que há CINCO coisas as quais demonstram porque
a segunda vinda de Jesus

NÃO

SERÁ ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO...

Ele não disse quais eram essas coisas, mas disse que são cinco fatos impeditivos de
uma vinda antes da grande tribulação. Assim, espero alcançar os cinco fatos e desenvolvelos neste trabalho.

Vamos ao estudo e que Deus nos ajude a todos suprindo-nos com seu perdão,
e com sua salvação, quando tropeçarmos... Pois todos tropeçam. Como disse o
apóstolo Tiago, “Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não
tropeça em palavra... TIAGO 3:2”.

Antes de tudo, vamos a algumas perguntas relacionadas com o tema ARREBATAMENTO,
para adentrarmos mais profundamente nele.
Ei-las:
 O fato de estar havendo salvação de pessoas, num determinado lugar
comprova a presença da igreja ali? A salvação é ato do Espírito
Santo dentro da igreja, no interior corpo de Cristo?
Resposta: Sim e sim. Onde há salvação de pessoas é um sinal da operação do Espírito Santo
no corpo-de-Cristo. O Senhor disse que o Espírito Santo sempre estará atuando junto da
igreja para sempre.8 Onde está havendo salvação é prova da presença do corpo-de-Cristo
e do Espírito Santo, ali.
Então, porque dizem os pré-tribulacionistas que o corpo-de-cristo e o Espírito Santo não
estarão presentes até o fim da Grande Tribulação, teriam sido retirados secretamente
antes da grande tribulação, se na grande tribulação haverá salvação de pessoas, segundo
a bíblia?
 Teria como uma pessoa ser salva sem a participação do Espírito Santo?
Resposta: Não. Não há salvação sem o Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus: Quem
não tem o Espírito Santo “esse tal não é de Jesus”.9 Para alguém ser salvo é necessário
nascer da água, (da palavra de Deus), e do ESPÍRITO SANTO.10


8

ROMANOS 8:31 Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?

JOÃO 14:16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre .

9

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.
10

JOÃO 3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer ... do Espírito, não pode
entrar no reino de Deus.
5
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Então, porque dizem os pré-tribulacionistas que o Espírito Santo não estará
proporcionando salvação na Grande Tribulação, se depois da manifestação do anticristo,
e até o fim da Grande Tribulação, ainda haverá salvação de pessoas?
 Teria como alguém por obras e esforço pessoal salvar a si próprio?
Resposta: Segundo a bíblia NÃO.
A salvação de uma pessoa é impossível por atos humanos. Só há salvação pela graça,
mediante a fé em Jesus,11 a qual é proporcionada pelo Espirito Santo. O Espírito Santo,
dentre outras coisas, nos convence da justiça e do juizo, sendo Ele próprio o selo da
redenção.
Então, porque dizem os pré-tribulacionistas que o Espírito Santo não estará participando
do processo de salvação até o fim da Grande Tribulação se ali haverá salvação de pessoas?
Como admitir que fosse verdade a falácia pré-tribulacionista a qual diz que haverá
salvação por mérito e esforço humano durante a Grande Tribulação, se a salvação de uma
pessoa é algo impossível sem o sangue de Jesus, sem o Espirito Santo, segundo a bíblia?
 Os salvos durante a segunda metade da Grande Tribulação não irão
participar das BODAS do cordeiro? Esses salvos não pertencem ao
corpo de Cristo que irá se casar/unir com Jesus?
Resposta: Todos os salvos pertencem ao corpo de Cristo, por isso todos os salvos irão se
unir com o Senhor de uma só vez.
Muitos pregam que a noiva do cordeiro será “arrebatada” antes da Grande
Tribulação para ir participar das bodas do cordeiro.12
Os pré-tribulacionistas dizem que a ressurreição dos salvos será antes da Grande
Tribulação. Se isso fosse verdade os que serão salvos durante a Grande Tribulação não
participariam das bodas do cordeiro. Isso, porque o casamento do Cordeiro ocorrerá na
primeira “ressurreição”, na ressurreição dos salvos.
A esposa-corpo de Cristo é única. Todos os salvos, de todos os tempos, pertencem ao
corpo de Cristo.
Dentro da bíblia é falado de um só corpo de Cristo que será unida com Jesus de uma
só vez, e para sempre.

11

EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9 Não
vêm das obras, para que ninguém se glorie.
12

A doutrina dos pré-tribulacionistas (pré, mid/meso tribulação), Um ensino racional que prega uma
vinda de Jesus antes da Grande Tribulação.
6
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Como então admitir, segundo a ótica pré-tibulacionista, que uns salvos irão para
bodas, e outros salvos não irão participar do casamento com Cristo? Como admitir um
arrebatamento antes do fim da Grande Tribulação se até o fim dela ainda haverá salvação
de pessoas?
Como concordar com a doutrina pré-tribulacionista pela qual os salvos durante a
grande tribulação não se uniriam com Cristo em um só corpo, porque a união com Cristo
já teria ocorrido antes da salvação daqueles que serão salvos durante a grande tribulação?
 Os servos dos dias da Grande Tribulação serão melhores do que os
servos do início da igreja? Os servos são melhores do que o seu
Senhor que por eles sofreu o holocausto, sendo totalmente consumado
em seu ministério terreno?
Resposta: Não e não. Os servos são todos iguais. Se fosse por méritos humanos, os servos
do início da igreja deveriam ter sido poupados das espadas, das fogueiras, dos leões, etc,
pois era uma igreja vibrante na fé.
Por sua vez, a igreja dos dias da Grande Tribulação será uma igreja morna,
severamente, repreendida pelo Senhor.13
Como é sabido, ninguém tem méritos, ou valores, em si mesmo, para ser poupado da
Grande Tribulação.
Os servos não são melhores do que Jesus. O Senhor disse que fizeram tudo aquilo com
Ele, que era madeira verde, e, conosco, que somos madeira seca,14 certamente farão coisas
piores.
 A ira do Senhor, o Dia da ira do Senhor seria a Grande Tribulação?
A ira de Deus se resume a sofrimentos físicos e terreno, por 42
meses? O dia do Senhor é um só?
Resposta: Não, não e não. A ira verdadeira é a eternidade sem Deus, sofrendo os horrores
do lago de fogo eterno. O lago de fogo é a verdadeira ira da qual Deus poupará os seus
servos, através da salvação. Conforme: ROMANOS 5:1,9 “Tendo sido, pois, justificados
pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 9 Logo muito mais agora,
tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira”.
A salvação dada por Jesus livrará o espírito de todos os salvos da
ira eterna, expressa nos tormentos dentro do lago de fogo.

13

APOCALIPSE 3:15-17 Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou quente! 16 Assim, porque és

morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17 Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho
falta; e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu.
14

LUCAS 23:31 Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco?
7
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Por sua vez, o fim da grande tribulação somente interromperá os
sofrimentos físicos/terrenos de quem estiver vivo nos dias da grande
tribulação.

Além disso, existiram e existirão outros dias do Senhor e não somente o dia da
Grande Tribulação. Some se a isso o fato de a ira de Deus não ser, apenas, sofrimentos
físicos no presente século, mas serão os sofrimentos impostos aos espíritos não salvos,
durante o “século” vindouro.
 Jesus poderia vir hoje, agora, na próxima hora, no mês que vem?
Jesus cumpre sua palavra?
Resposta: Jesus vigia para cumprir a sua palavra. Ele disse que virá buscar os seus, e Ele
virá.
O Senhor Jesus disse que virá depois que o anticristo estiver no lugar
santo. Se houvesse arrebantamento antes da vinda do anticristo isso seria
uma vinda contrária ao que Jesus disse que fará.15
O apostolo Paulo também profetizou o mesmo que Jesus. Paulo disse que
ninguém se deixasse enganar, pois o Senhor Jesus “só” virá depois da
apostasia, e do homem do pecado, o filho da perdição. Esse fato garante
que Jesus somente virá, para fazer o arrebatamento, depois que o anticristo
esteja manifesto entre nós.16
O reinado do anticristo está previsto para ocorrer durante a Grande
Tribulação.
Como é do conhecimento geral, nem a Grande Tribulação, nem o
anticristo, nem a apostasia plena, estão entre nós. Por isso, não podemos
dizer que Jesus pode vir hoje, porque o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus
disseram que a ressurreição somente ocorrerá depois que o anticristo, a
apostasia plena, e a grande tribulação estoverem entre nós.
Quando alguém prega que Jesus virá antes dos sinais acima, está
desrespeitando, anulando, rasgando, a palavra do Senhor. Está
contradizendo o Senhor Jesus, pois, Ele disse que somente virá depois da
manifestação do anticristo.

15

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

quem lê, entenda.
16

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.
8
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Sem mais perguntas por enquanto, para não alongarmos demais as discursões. 17
A seguir abordaremos a questão da vinda iminente de Jesus...

3) A TEORIA DA IMINÊNCIA DA VINDA DE JESUS TEM BASE BÍBLICA, É LITERAL?
Outras perguntas assemelhadas para facilitar o entendimento da iminência da
segunda vinda de Jesus para fazer o arrebatamento:
O QUE É A VINDA IMINENTE DE JESUS?
A VINDA IMINENTE DE JESUS é APLICÁVEL A TODOS E EM TODOS OS TEMPOS DA ALIANÇA
NO SANGUE DE JESUS?
Resposta: HÁ DOIS TIPOS DE IMINÊNCIA os quais necessitamos entender.
Existe um ensino teológico o qual prega que Jesus virá a qualquer momento. Por tal
ensino, Jesus viria escondido, em segredo, a qualquer momento, antes da Grande Tribulação
finalizar, tal qual um ladrão quando chega sem aviso, sem sinais de sua vinda.

Avisamos que NÃO existe na bíblia uma vinda em segredo e sem sinais. Não há uma
segunda vinda que forçosamente geraria uma terceira vinda de Jesus, e geraria uma segunda
ressurreição de mortos salvos, geraria salvação por obras depois da ressurreição da igreja,
geraria separação entre judeus salvos e a igreja salva. Não existe uma vinda “iminente com
essas características, na bíblia. Isso é uma fábula, uma invenção humana”.
Todavia, a bíblia fala que Jesus vem “cedo”, “breve”, que Jesus “estar
às portas”, e outros termos assemelhados. PORTANTO, Jesus no futuro virá
“IMINENTE”, mas isso, somente para os humanos os quais estiverem vivos nos
últimos dias da grande tribulação.
Também existem vários versículos falando que o Senhor NÃO VIRÁ LOGO.
Vejamos isso...

VERSÍCULOS FALANDO que Jesus vem logo, que Ele vem de forma IMINENTE,
aplicável apenas para as pessoas vivas durante a sua segunda vinda,
depois da grande tribulação:

17

Todavia seria de grande utilidade para o entendimento do arrebatamento dar uma lida em nossos estudos:
“QUEBRANDO DOUTRINAS HUMANAS”; “AS MUDANCAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS PELO
ARREBATAMENTO PRETRIBULACIONAL”; “A

ESCATOLOGIA ABC CONTRA UM ARREBATAMENTO ANTES DA
GRANDE TRIBULACAO”; “ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULACAO ”; “A PRETRIBULACAO E
PORQUE HA UM SO CORPO DE CRISTO E UM SO ARREBATAMENTO “; “AJUNTE COMIGO E CALCULE O
NUMERO DA BESTA O NUMERO 666”; pois abordam temas como o dia do Senhor, a ira futura, o povo do Senhor,
entendimento da bíblia, etc.
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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.

VERSÍCULOS FALANDO PARA NÃO CRER NUMA VINDA IMINENTE. Isso é aplicável
a todas as gerações as quais morrerem antes da grande tribulação,
antes da segunda vinda de Jesus:
 LUCAS 21:7-9 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.

 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.
 MATEUS 24:3,4 E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus
discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da

tua vinda e do fim do mundo? 4 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que
ninguém vos engane;... 6 E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis,
porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 15 Quando, pois, virdes que

a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo; quem
lê, atenda.

 MARCOS 13:5,14,25 E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que
ninguém vos engane; 14 Ora, quando vós virdes à abominação do assolamento,
que foi predito por Daniel o profeta, estar onde não deve estar (quem lê, entenda),
então os que estiverem na Judéia fujam para os montes.24 Ora, naqueles dias, depois
10
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daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. 25 E as estrelas
cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. 26 E então verão vir
o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória. 27 E ele enviará os seus

anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da
terra até a extremidade do céu.
VAMOS POR PARTE PARA ENTENDERMOS a segunda vinda de Jesus SEM ACHAR QUE
há CONTRADIÇÃO na BÍBLIA. Pois, as contradições são próprias da mente humana,
e nunca da palavra que veio da mente de Deus.
Então, vamos entender um pouco o que é a “iminência conforme a bíblia”,
no contexto da vinda de Jesus.
Dizemos, inicialmente, que no entendimento da bíblia não podemos
simplesmente nos apegar a uns versículos e desprezar os outros, como se eles
não fossem da palavra de Deus.
A bíblia tem que ser entendida como um todo. Nada do que foi escrito na
bíblia foi escrito em vão. Tudo tem o seu lugar e sua aplicação, sem
contradizer, ou renegar qualquer palavra ou versículo.
TUDO QUE FOI ESCRITO, FOI ESCRITO PARA NOSSO ENSINO. 18 Qualquer que seja
o assunto se estar na bíblia “fiel” é porque é fiel e verdadeiro.
Portanto, não podemos nos apegar à iminência, e também, não podemos
despreza-la.
Como entender a iminência da vinda de Jesus sem achar que há contradição
na palavra de Deus?

VAMOS, ENTÃO, À IMINÊNCIA E A NÃO IMINÊNCIA NOS TERMOS DA BÍBLIA.

Uma forma de analisarmos a iminência é a IMINÊNCIA
PROFÉTICA, NÃO LITERAL:
SEGUNDO O TEMPO HUMANO, não há nada de iminente em algo que demora em
torno de 2.000 anos para acontecer, e ainda não aconteceu.
Continuando, dizemos: a iminência só é válida para a geração que estiver
viva quando Jesus voltar. A iminência é aplicável às pessoas que viverão os

18

TEMOS QUE CRER EM TODA A BÍBLIA. NÃO APENAS NAQUILO QUE NOS É AGRADÁVEL OU QUE ACHAMOS CERTO.
 II TIMÓTEO 3:16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a
instrução na justiça;
 ROMANOS 15:4 Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação
das Escrituras tenhamos esperança.
11
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sinais do filho do homem. Aqueles que viverão os sinais que serão dados
próximos do final dos sete anos da Grande Tribulação.
Certamente que para todos os servos os quais morreram a iminência da
vinda de Jesus não é aplicável. Mesmo que tenha morrido frações de segundo
antes de Jesus voltar.
Para os mortos a iminência que foi aplicável a eles foi a iminência DA
MORTE, como disse Jesus: “Esta noite te pedirão a tua alma; o que tens preparado...” 19
Para entendermos a vinda iminente de Jesus é necessário avaliarmos o
tempo segundo o falar/agir de Deus, e o tempo o cronológico dos humanos.
Para Deus um dia seria como 1000 anos e mil anos seriam como um dia.20
Então, segundo essa ótica, estamos vivendo o terceiro dia após o ministério
de Jesus. Isso é: Estamos vivendo as primeiras horas do terceiro dia depois
da ressurreição de Jesus. Ela teria ocorrido há menos de três dias (inteiros).
O Senhor Jesus, o corpo de Jesus, foi ressuscitado nas primeiras horas
do terceiro dia.21 Esse fato é uma profecia a respeito da ressurreição do
corpo de Cristo, a respeito dos salvos.
O corpo de Cristo ressuscitará no terceiro dia milenar, durante o
terceiro milênio, nas primeiras “horas”. Isso significa que Jesus virá nos
“anos” e até “séculos” iniciais do terceiro milênio da era cristã. Só não é
sabido, literalmente, o “dia e a hora” do terceiro milênio em que Jesus
ressuscitará os seus servos – o seu corpo.
Pois bem, algo que ocorrerá em três dias é algo IMINENTE, tanto no
tempo de Deus, como no tempo humano.
Para os humanos o tempo é contado em segundos, minutos, horas, dias,
anos, séculos, milênios.
Quanto ao tempo depois de 100 anos é quase certo que já será o tempo
de uma nova geração, tendo em vista que o tempo de uma vida humana dura,
aproximadamente, 70 anos.
Pois é, podemos entender, com certa parcimônia interpretativa, que
Jesus quando falava a respeito da sua vinda iminente estava falando para
todas AS GERAÇÕES. Tanto as que morreram como as que forem encontradas vivas
quando Ele voltar.

LUCAS 12:20 Mas Deus lhe disse: Louco! esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para quem será?
Mil anos como um dia e um dia como mil anos não é literal. É apenas para facilitar o nosso entendimento quanto o tempo eterno de
Deus, que é regido pelo sol da justiça, ser totalmente diferente do tempo cronológico humano, que é regido pelo sol, o astro rei que
ilumina a terra.
19
20

JOÃO 20:1 E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra
tirada do sepulcro.
21
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Para as que morreram, e já vivem o tempo(?) eterno, não deixa de ser
iminente a vinda de Jesus, tendo em vista que dois ou três mil anos nada são
diante de uma eternidade. Além disso, o tempo terreno já não conta para quem
morreu, pois passou para o “tempo?” eterno.

POR OUTRO LADO: OUTRA forma de analisarmos a iminência é a
IMINÊNCIA LITERAL:
Quanto à geração que estiver viva e que for transformada e arrebatada
na sua segunda vinda: Os segundos, minutos, horas, meses que antecederem a
segunda vinda de Jesus também é IMINENTE, pois segundos, minutos, horas,
meses, diante do tempo de vida de uma pessoa, algo em torno de 70 anos,
também não deixa de ser IMINENTE.
O discernimento da ‘Iminência DA VINDA DE JESUS’, deve ser equilibrado,
ponderado. A análise disso deve ser feita COMO em todos os outros assuntos
tratados na bíblia. A iminência tem que ser vista naquilo, E NAQUELES, que
é aplicável.
Dizemos: A vinda de JESUS só é, literalmente, iminente para a geração
que estiver viva naqueles dias quando o Senhor chegar. Conforme disse Jesus:
MATEUS 24:34 Em verdade vos digo que não passará “esta

geração” sem que todas estas

coisas aconteçam.
No livro de MATEUS 24 verso 19 é dito: Mas ai das grávidas e das que amamentarem
“naqueles

dias”. Isso

também confirma que o Senhor está falando para a

geração viva “naqueles

dias”,

quando aponta a iminência, sobre eventos dos

dias da primeira ressurreição, não é uma iminência LITERAL para todas as
gerações de servos, durante o tempo da graça, mas para A GERAÇÃO que estiverem
vivendo “naqueles dias”.
As gerações passadas viveram os sinais do “princípio das dores”
existentes no tempo delas, os quais passaram juntamente com elas sem terem
alcançado o dia da segunda vinda de Jesus.
Para os servos os quais morrerem, a IMINÊNCIA deixou de ser uma iminência
no TEMPO DO HOMEM PARA SER uma iminência NO TEMPO DE DEUS.
Para quem morreu deixou de ser 2 a 3 mil anos no tempo humano para ser
2 a 3 dias no tempo de Deus. Dizemos isso para fins didáticos, pois na
eternidade de Deus o tempo cronológico terreno não é contado.
Não podemos nos preocupa somente com os versículos que diz ser iminente
a vinda de Jesus, sem nos preocuparmos com outros tantos versículos os quais
apontam requisitos, (sinais), antecedentes a vinda de Jesus, e até mesmo os
versos os quais dizem que Jesus não vem “logo”, não vem de forma “iminente”.

13
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Como sabemos, a Palavra É VERDADEIRA, e não contem contradições. Isso
nos leva a buscar entender a iminência de forma NÃO LITERAL, ou se literal,
somente naquilo e naqueles que é aplicável.
Um entendimento somente literal de todos os versículos que falam de
iminência levará a UM ERRO fatal de discernimento da bíblia e a um total
afastamento do que Deus falou, redundará em contradição...
Raciocinemos juntos:

 O que é que devemos fazer em função da iminência da vinda de Jesus?
Resposta: Devemos VIGIAR para não sermos apanhados com as “candeias” sem óleo
e apagadas. Figuradamente está dizendo para permanecermos cheios do Espírito
Santo.22 Correto? (Sim).

 Agora você acha que a vigilância se aplica aos servos que já morreram?
Resposta: Não, pois quem morreu não tem como está vigilante, nem tem como
encher-se do Espírito Santo, depois de morto.23 Pois é disso que a palavra
está falando de forma figurada, não literal, ao dizer que devemos estar
com candeias acessas e com reserva de óleo.
 Quem está morto tem como está vigiando para sua candeia não se apagar? Quem

está morto tem como se santificar? Um morto pode esperar alguma coisa?
Resposta: NÃO. Um morto não pode fazer obra alguma. A palavra de Deus fala
de santificação, de vigilância, de candeia com óleo e lâmpada acessa, para
todos os que estão VIVOS, esperando a vinda de Jesus. Pois, um morto não
pode buscar as bênçãos do Espírito Santo.
Assim, a espera, a vigilância é aplicável a todos enquanto vivos, por
causa da morte.

22

OS SERVOS TÊM QUE ESTAR SEMPRE CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO.
 ATOS 4:8 Então Pedro, cheio do Espírito Santo,...;
 LUCAS 1:67 E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou...;
 ATOS 11:24 Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor;
 ATOS 13:9 Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo...;
 ATOS 7:55 Mas ele, estando cheio do Espírito Santo...

23

ECLESIASTES 9:10... Na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria

alguma.
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Existe duplo motivo de vigilância para os que estiverem vivos. Qual
seja: o risco de morrer a qualquer momento, ou o risco de Jesus chegar no
tempo certo sem os servos estarem preparados para serem arrebatados.
Reforçando a questão dos mortos: Um morto não tem como fazer “obra” alguma.
Um morto não pode vigiar, não pode encher-se de coisa alguma.
Quem morreu tinha que se encher do Espírito Santo e estar vigilante
enquanto estava vivo. Depois de morto ninguém pode fazer coisa alguma que
venha a mudar sua situação espiritual.
Portanto, a vigilância por causa da IMINÊNCIA da vinda de Jesus é
aplicável, DE “FORMA DIRETA”, SÓ, E EXCLUSIVAMENTE, AOS SERVOS QUE
ESTIVEREM VIVOS, quando Jesus voltar.
Os que morreram “deviam estar vigilantes” por causa da morte, pois
ELA chegou antes de Jesus voltar.
TODOS nós precisamos estar preparados, cheios do Espírito Santo, no
momento da morte física – morte da alma, morte da vida biológica DO CORPO.
Assim sendo, é perfeitamente cabível, e correta, a ocorrência de
muitos sinais ANTES DA segunda vinda de Jesus, SEM QUE ISSO FAÇA COM QUE
sua vinda deixe de ser IMINENTE.
Tão pouco serve de desculpa para um servo andar em trevas como o
mundo anda. Pelo contrário, temos que estar preparados, pois a morte pode
chegar a qualquer momento.
Quer vivamos, quer morramos, temos que estar preparado para encontrar
com nosso Deus, sem termos perdido a salvação.
Devemos vigiar não só por causa da vinda de Jesus, mas, também, por
causa da nossa MORTE, morte biológica, morte da alma. Pois, para muitos a
morte tem chegado, e chegará PARA MUITOS OUTROS, ANTES de Jesus vir nos
buscar, e temos que morrer salvos.
Se alguém morrer não estando salvo, esse estado de não salvo, não
terá como ser mudado depois de morto, depois do fim da vida biológica,
PELO MENOS É O QUE SE DEDUZ DA BÍBLIA, MUITO EMBORA ELA FALE DE PERDÃO NO
MUNDO VINDOURO.
Pois bem, não tem fundamento bíblico ensinar uma vinda de Jesus
antes da GRANDE TRIBULAÇÃO, apenas, por causa da IMINÊNCIA de sua vinda.
Pois, ela é HUMANAMENTE iminente apenas para as pessoas que estiverem
vivas quando Jesus voltar.
A iminência “LITERAL” da vinda de Jesus para buscar a igreja se
aplica, EXCLUSIVAMENTE, AOS SERVOS, como disse o apóstolo Paulo, em I Tes.
4:15 “... Que estivermos vivos para a vinda do Senhor...”. Isso é aplicável tão
15
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somente àqueles que estarão vivendo durante os últimos dias da Grande
Tribulação.
Para todos os servos que já morreram, e os que ainda morrerão antes
da vinda de Jesus, não houve nada de iminente. Ao contrário, demorou,
segundo o tempo do homem, e eles morreram esperando a vinda do Senhor, e
só alcançarão a vinda de Jesus na primeira RESSURREIÇÃO, na única
ressurreição de justos, citada na bíblia.
Outro aspecto a nos provar ser uma heresia dizer que não existiria
iminência se Jesus vier só depois da Grande Tribulação é o fato de depois
de todos os eventos históricos, e dos “sinais do princípio das dores”,
vividos nos últimos 2000 anos, ainda, continuamos a esperar a vinda
iminente de Jesus.
Alguém, em sã consciência espiritual, diria que nada está acontecendo
no mundo, e no reino do Senhor, durante todos esses quase 2000 anos da era
cristã?
Como não perceber que é mentiroso o ensino o qual diz que para que
a vinda seja “iminente” seria necessário que a Grande Tribulação não ocorra
senão deixará de ser uma vinda IMINENTE?
Em outras palavras, para cumprir a “iminência” tudo está parado no
tempo e no espaço nos dias atuais?
O fato de nada está parado no reino material e espiritual é
suficiente para termos certeza que há uma grande distorção de discernimento
da bíblia, quanto à vinda iminente de Jesus.
Os pré-tribulacionistas acham que se Jesus viesse depois da grande
tribulação a segunda vinda de Jesus deixaria de ser iminente.
Os dispensacionalistas desenvolveram o ensino da pré-tribulação,
(quer seja mid/meso quer seja pré-tribulação), somente, para tentar
satisfazer o quesito “IMINÊNCIA” da vinda de Jesus, E PARA DIZER QUE A
IGREJA NÃO ESTARÁ NA GRANDE TRIBULAÇÃO.
Os defensores do pré-tribulacionismo não atentaram para o fato de
iminência da vinda de Jesus não ter nada a ver com ausência de ocorrência
de outros eventos.
Iminência tem a ver com o fator CRONOLÓGICO, com a proximidade de
ocorrência de um fato, e não com ocorrência de sucessivos fatos.
Por já terem passado, aproximadamente, 2000 anos de espera pela
volta iminente de Jesus é o suficiente para demonstrar a falta de verdade
na afirmação, pré-tribulacionista, que diz: “Se o período da Grande
Tribulação ocorrer antes da vinda, isso descaracterizaria uma vinda
IMINENTE”.
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Dizemos que não é correto, e nem bíblico, dizer que Jesus vem antes
da Grande Tribulação, apenas, para não deixar de ser “uma vinda iminente”.
Iminência nada tendo a ver com a existência, ou ausência, de outros
eventos antes, durante ou depois daquilo que se espera que venha a ocorrer
de forma iminente.
Como algo que vai ocorrer de forma iminente está vinculado à grandeza
temporal por si só já é perceptível que se trata de alguma coisa relativa
ao tempo.
Dizemos isso porque um evento qualquer que ocorrerá de forma
iminente, se tiver como base referente um segundo, um dia, um ano, um
milênio, um bilhão de anos, será totalmente diferente de outro evento,
ainda que seja da mesma espécie, dependendo do REFERENCIAL temporal, que
se está observando.
Não é desconhecido de ninguém que em frações de segundo uma
infinidade de eventos ocorrem em todos os lugares.
Igualmente, guardando as devidas proporções, em um tempo maior, a
exemplo 2000 anos, muitas coisas estão ocorrendo, em paralelo, ou
sequencialmente, umas das outras.
Portanto, estão equivocadas as interpretações bíblicas da vinda
iminente de Jesus antes da Grande Tribulação, apenas, porque se fosse
depois Grande Tribulação deixaria de ser uma vinda IMINENTE.
Reafirmamos, se iminência fosse sinônimo de ausência de algo sendo
realizada antes daquilo que se diz na iminente de ocorrer, SIMPLESMENTE,
nada seria “iminente” no planeta terra. Pois, sempre temos uma infinidade
de coisas ocorrendo a todo instante no mundo. Não seria apenas a vinda da
Grande Tribulação a eliminar a “iminência da vinda de Jesus”, mas uma
infinidade de outros eventos espirituais e materiais.
O Senhor manda, em várias passagens da bíblia, estarmos preparados,
entretanto, em nenhuma delas Ele diz que NADA vai acontecer antes de sua
vinda. Jesus ensinou exatamente o contrário.
Ele DEIXOU MUITOS SINAIS COMO AVISOS DA PROXIMIDADE DE SUA iminente
CHEGADA. Apensar disso, em nenhum momento, nem os profetas, nem JESUS,
disseram que por causa dos sinais a sua vinda deixaria de ser IMINENTE.
Pois é, os teólogos dispensacionalistas-pré-tribulacionistas
esqueceram os ensinos de Jesus sobre sua segunda vinda.
Jesus disse que haveria “sinais comuns - sinais do princípio das
dores”, e também, “sinais específicos, a grande tribulação, os toques de
trombetas, e os sinais do filho do homem”.
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Todos os sinais, incluindo a própria grande tribulação, serviriam
de alerta quanto o momento da chegada iminente do filho de Deus.
Vejamos o que disse JESUS sobre a existência de muitos sinais
anteriores a segunda vinda Dele para buscar seu corpo único. Dentre esses
sinais, percursores da sua vinda está à própria grande tribulação.
VERSÍCULOS combatendo uma vinda iminente exacerbada:
 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

enganem,

porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e

próximo.

Não vades, portanto, após eles.

não vos

o tempo está

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 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 sobre a possibilidade de semos enganados com
ensinos de uma vinda iminente:

“Vede não vos enganem, porque virão muitos em meu

nome, dizendo: O tempo está próximo. Não vades, portanto,
após eles”. LUCAS 21:8.
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Tempo próximo significa iminente de ocorrer a vinda Dele. O que Jesus
está dizendo é: Não creiam na iminência pregada por ELES, sobre a vinda de
Jesus.
Jesus disse isso porque Ele estava falando “ÀS GERAÇÕES DOS SINAIS DO
PRINCÍPIO DAS DORES”. As quais terão morrido, e não viverá, no corpo físico,
a vinda de Jesus.
Quando Jesus fala de proximidade da sua vinda Ele está falando,
evidentemente, à “GERAÇÃO viva durante O último TOQUE DE TROMBETAS do
apocalipse – geração que viverá até o final da Grande Tribulação, e estará
viva quando Jesus voltar”.
Mesmo na geração “daqueles dias”, nem todos estarão vivos quando Jesus
voltar, tendo em vista que durante a Grande Tribulação haverá grande matança
de servos.
O Senhor cita as aflições da grande tribulação, e só depois diz: “E então
verão vir o Filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória”, e ainda, diz “Quando
estas coisas começarem a acontecer olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a
vossa redenção está próxima...” Tudo isso demonstra que a igreja irá passar pela
grande tribulação.24
No livro de Atos, capítulo 2, é dito que: “O sol se converterá em trevas, E a
lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor”. Isto é: A vinda
24

Outros livros bíblicos apresentam a grande tribulação antes de arrebatamento da igreja, exemplo:

 MARCOS 13: 19-25 Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que
Deus criou, até agora, nem jamais haverá. 20 E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria; mas,
por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. 21 E então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo; ou: Ei-lo ali; não
acrediteis. 22 Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os
escolhidos. 23 Mas vós vede; eis que de antemão vos tenho dito tudo. 24 Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se
escurecerá, e a lua não dará a sua luz. 25 E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. 26 E
então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória. 27 E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os
seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu.
 LUCAS 21:23,25 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.
 MATEUS 24:29-31 E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão
do céu, e as potências dos céus serão abaladas. 30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se
lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 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 2:17-21 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; 18 E também do meu Espírito
derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão; 19 E farei aparecer prodígios em cima, no céu; E
sinais em baixo na terra, Sangue, fogo e vapor de fumo. 20 O sol se converterá em trevas, E a lua em sangue, Antes de
chegar o grande e glorioso dia do Senhor; 21 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
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gloriosa de Jesus, para buscar a sua igreja, será precedida de grandes
sinais, visíveis a todos, no céu, na terra e no mar. Dentre estes sinais
anteriores da vinda de Jesus está à própria GRANDE TRIBULAÇÃO.
Pois bem, contrariando o ensino dispensacionalista o qual diz que Jesus
vem buscar a igreja SECRETAMENTE, é impossível falar da segunda vinda de
Jesus sem citar os muitos sinais os quais anunciam a segunda vinda do Senhor
de forma visível, audível, anunciada.
O que não é do conhecimento do homem é o “dia e a hora” da vinda de
Jesus.
A proximidade do “dia e da hora” do arrebatamento é plenamente anunciada
pelos diversos sinais profetizados, pelo Senhor e por seus profetas.
Vejamos mais alguns sinais a anunciarem a proximidade da vinda do Senhor,
sem afastarem a imenência da sua vinda para arrebatar os salvos.
VERSÍCULO:
 ATOS 2:17-21 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 sonharão sonhos; 18 E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as
minhas servas naqueles dias, e profetizarão; 19 E farei aparecer prodígios em cima, no céu; E sinais
em baixo na terra, Sangue, fogo e vapor de fumo. 20 O sol se converterá em trevas, E a lua
em sangue, Antes

de chegar o grande e glorioso dia do Senhor; 21 E

acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
O Senhor disse que

Senhor” haverá

“antes de chegar o grande e glorioso dia do

muitos prodígios, sinais, e inclusive o período de grandes

sinais chamado de grande tribulação.

Como seria grande e glorioso o dia da ressurreição dos servos
se fosse algo que ocorresse de forma secreta e invisível?
O verso 19 fala: “Sinais em baixo na terra, Sangue, fogo e vapor de fumo”. São
efeitos dos sinais do princípio das dores. São sinais terrenos,
possíveis de serem realizados pelos homens e pela natureza em
AGONIA.25 Esses sinais ocorrerão antes e durante a Grande Tribulação.
O verso 20 fala: “O sol se converterá em trevas, E a lua em sangue”. Isso é
um sinal IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADO PELO HOMEM. Portanto, se tratam das

ROMANOS 8:22,23 Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. 23 E não só
ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber,
a redenção do nosso corpo.
25
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consequências dos toques de trombetas realizados por anjos, citados no
livro de Apocalipse.
Até agora, ninguém viu o sol se transformando em trevas e a lua em
sangue26 para podermos dizer que Jesus está chegando. Ele chegara, mas só
depois dos muitos sinais que ANTECEDERÃO A SUA VINDA.

O Verso 21 fala: “E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo”. Ele não apresenta acepção de pessoas para salvação durante a
Grande Tribulação. “TODO AQUELE” é qualquer um indiferentemente de ser,
ou não, judeu.
Se a salvação durante a Grande Tribulação fosse só de judeus, Jesus
teria dito “TODO JUDEU”. No entanto, o Senhor disse “todo aquele que invocar
será salvo”, isso, em plena Grande Tribulação.

O objetivo maior do Senhor, mesmo durante a Grande Tribulação,
é
salvar
vidas
até
o
último
instante
antes
da
ressurreição/transformação do corpo de Cristo, porque depois disso
a porta da salvação será fechada.
Existem versículos citando as tribulações dos servos e os sinais anteriores à Grande
Tribulação. Esses sinais, essas tribulações, NÃO SÃO efeitos de TOQUES DE TROMBETAS,
mas SÃO SINAIS DO PRINCÍPIO DAS DORES.
VERSÍCULOS APONTANTO O PRINCÍPIO DAS DORES:
 MARCOS 13:4-9,22 Diga-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas

estiverem para se cumprir. 5 E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém
vos engane; 6 Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos. 7
E, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis; porque assim deve
acontecer; mas ainda não será o fim 8 Porque se levantará nação contra nação, e reino contra
reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações.

Estas

coisas são os princípios das dores. 9 Mas olhai por vós mesmos, porque vos
entregarão aos concílios e às sinagogas; e sereis açoitados, e sereis apresentados perante
presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. 22 Porque se levantarão
falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até
os escolhidos.


MATEUS 24:3-34 E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus
discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua

26

Não devemos nos confundir com os fenômenos meteorológicos e eclipse lunar onde o sol escurece e
às vezes a lua aparece na cor avermelhada. O evento descrito, na bívlia, diz que HAVERÁ UMA
CONVERSÃO, UMA TRANSFORMAÇÃO DO SOL E DA LUA, portanto, será um acontecimento de ocorrência mais
duradoura do que um mero eclipse solar/lunar.
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vinda e do fim do mundo? 4 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos
engane; 5 Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos. 6 E
ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai não vos assusteis, porque é mister que isso tudo
aconteça, mas ainda não é o fim. 7 Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino,
e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. 8

são o princípio de dores.

Mas todas estas coisas

9 Então vos hão de entregar para serdes

atormentados, e matar-vosão; 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. 11 E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12 E, por se
multiplicar a iniqüidade, o amor de muitos esfriará. 13 Mas aquele que perseverar até ao
fim, esse será salvo. 14 E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a
todas as nações, e então virá o fim. 15 Quando, pois, virdes que a abominação da desolação,

de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo; quem lê, entenda; 16 Então, os que
estiverem na Judéia, fujam para os montes; 17 E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar
alguma coisa de sua casa; 18 E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. 19
Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias! 20 E orai para que a vossa fuga não
aconteça no inverno nem no sábado; 21 Porque haverá então grande aflição, como nunca
houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. 22 E, se aqueles
dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos escolhidos serão
abreviados aqueles dias. 29 E,

logo depois da aflição daqueles dias, o sol

escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão
abaladas. 30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se
lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 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. 32 Aprendei, pois,
esta parábola da figueira: Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está
próximo o verão. 33 Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está
próximo, às portas. 34 Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas
coisas aconteçam.
O Versículo 22 da passagem acima diz: “E, se aqueles dias não fossem
abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos escolhidos serão abreviados
aqueles dias”. É importante pensarmos nesse verso porque ele está falando
que o Senhor estará abreviando, dentro da Grande Tribulação, os dias de
sofrimento dos seus escolhidos para poder salva-los. Isso prova que
haverá ESCOLHIDOS SOFRENDO NA GRANDE TRIBULAÇÃO.
Caso o corpo-de-cristo já tivesse sido retirado para as bodas não
haveria porque abreviar sofrimento, nem porque falar de escolhidos em
sofrimento, nem porque falar de salvação, porque depois que os escolhidos
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forem “levados” não mais haverá salvação, conforme diz a bíblia. Pelo
menos não haverá salvação nos moldes que conhecemos hoje.
No verso 29 é lido: “E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá,
e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão
abaladas”. O Senhor diz isso depois de falar dos sinais do princípio das
dores e depois de falar do sofrimento geral da Grande Tribulação. Nesse
momento, “logo depois da aflição daqueles dias” Ele fala do sinal da vinda
do filho e por fim fala da sua segunda vinda, VISÍVEL, verso 30: “Verão o
Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória”. Isso deixa clara
a sequência de eventos até a consumação da vinda do filho do homem,
depois da Grande Tribulação, depois da aflição daqueles dias.

Nos versos de 32 a 34, acima, o Senhor conclui seu ensino
abordando a questão da iminência. A IMINÊNCIA ENSINADA POR JESUS
É APLICÁVEL somente DEPOIS DOS SINAIS GERAIS, depois do sofrimento
daqueles dias e depois do “sinal do Filho do homem”.
A expressão: “Quando virdes todas estas coisas”, quer dizer:
é necessário que a geração dos dias da Grande Tribulação veja
TODAS ESSAS COISAS.
A vinda não será antes, nem no meio, de “todas essas coisas”,
mas depois delas. A vinda de Jesus não será quando tiver cumprido
apenas parte de “todas essas coisas”, mas quando todas elas
estiverem sido cumpridas. Dentre “todas essas coisas” o Senhor
citou “A GRANDE TRIBULAÇÃO”. Ele listou como fatos antecessores
da sua segunda vinda às aflições da Grande Tribulação.
Como vemos, acima, somente depois de listar muitos sinais os quais
existirão antes da segunda vinda é que o Senhor concluiu dizendo: “sabei
que ele está próximo, às portas”.
Como lemos, esses versículos deixam claro a existência de
abundantes sinais anteriores à segunda vinda de Jesus. Isso em nada
afeta a questão de uma vinda sem que se saiba o “dia e a hora”, nem
eliminará a iminência da segunda vinda, isso tudo, para a geração que
estiver viva quando Jesus voltar.
Nos versos de 33, é dito quando “vedes”, só há como ver se a igreja
estiver aqui durante a Grande Tribulação. Vedes (vós) significa que o
Senhor estava falando que os servos daqueles dias irão ver “todas essas
coisas”. Não haveria como os servos verem se já tivessem sido levados,
ressuscitados, antes de “todas essas coisas”.
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O verso 27 diz: “Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra
até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem”. Esse versículo
está falando da VISIBILIDADE da vinda de Jesus. A vinda será “MOSTRADA”,
visível, do oriente ao ocidente. Aqui não estar falando de rapidez, mas
estar dizendo que todos verão a vinda de Jesus no céu.
A tipologia de um relâmpago só é aplicável à vinda de Jesus quanto
à visibilidade de ambos os eventos, a saber: um relâmpago é visível e a
segunda vinda de Jesus também será visível.
A rapidez de um relâmpago não é aplicável à vinda de Jesus. Porque
há muitos outros versículos dizendo que Jesus será visto por todos os
olhos.
A vinda de Jesus cumprindo a escritura, não há dúvida que, leva
muito mais tempo do que a rapidez do brilho de um relâmpago. Por isso,
dizemos que a rapidez de um raio não é aplicável à vinda de Jesus, mas
somente a luminosidade nas nuvens.
Você poderia dizer, e o versículo que fala: “Como o abrir e o fechar
de olhos”? Essa passagem bíblica se refere à rapidez da transformação
dos servos em corpos espirituais, no momento da segunda vinda de Jesus.
A rapidez se aplica somente a transformação dos servos vivos e mortos
em novos corpos espirituais. O ato da transformação é, apenas, uma parte
do que Jesus fará na segunda vinda.
O profeta, e apóstolo, Paulo, movido pelo Espírito Santo, ensinou que
qualquer evangelho pregado diferente do que ele ensinou fosse “anátema”.
Isso, para os primeiros servos da igreja, significava que ensinos diferentes
dos ministrados pelo Apóstolo Paulo eram ensinos heréticos e malditos, e
como tal deveriam ser totalmente descartados.
Vejamos o fundamento bíblico sobre não aceitar outro evangelho diferente do
pregado por Paulo. Como é sabido, o apóstolo Paulo nada ensinou sobre
arrebatamento secreto, nem sobre vinda de Jesus antes da grande tribulação:

 GÁLATAS 1:8-9 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro
evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9 Assim, como já vo-lo
dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho
além do que já recebestes, seja anátema.
No próximo item abordaremos a questão dos que não foram ressuscitados.
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4) RESSUSCITARÃO PORQUE FIZERAM BOAS OBRAS?
Resposta: Não será por ter feito boas obras humanas que alguém será ressuscitado. Salvação
não é por mérito humano. Os servos serão salvos pela graça de Jesus. Porque somos salvos por
obra da graça de Deus, e não por boas ações humanas.
VERSÍCULOS DEMONSTRANDO QUE SALVAÇÃO É POR GRAÇA DE JESUS E NUNCA POR
BOAS OBRAS HUMANAS:

 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós,
é dom de Deus. 9 Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
 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.
 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.
Existem outros versículos, semelhantes aos acima citados, descrevendo a
impossibilidade de o homem salvar a si próprio.
Nos ensinos do velho testamento, repetidas vezes, é demonstrado que Deus
não aceita obras do homem para agradar ao Senhor.
As obras humanas são insuficientes para levar o homem à presença de
Deus, podendo até levar a morte espiritual.27
Exemplos de rejeição de obras humanas com intuito de agradar a Deus:
 Adão fez vestes de folhas para cobrir sua nudez, e o Senhor não aceita
as vestes feitas por Adão. O Senhor sacrificou animais, derramou o
sangue, e com o couro deles resolver o problema da nudez de Adão; 28
 Caim fazer ofertas de frutos e isso não agrada a Deus. Abel, irmão de
Caim, faz oferta com sangue de ovelhas e Deus aceita. Diz para Caim
que a oferta que Caim fez era errada, por isso não tinha sido aceita;29

27

Para mais detalhes sobre obras e salvação leia nossos trabalhos: PARA QUE SERVEM AS BOAS OBRAS;
SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO PELA FE EM JESUS.
28

GÊNESIS 3:7 Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si
aventais. 21 E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu.
29GÊNESIS4:3-7

E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4 E Abel também trouxe dos
primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5 Mas para Caim e para a
sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 6 E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por
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 Os homens de uma cidade chamada Babel,30 se juntam para fazer um
caminho até o céu. No lugar da pedra eles usaram tijolos queimados.
Deus destrói a obra deles. O Senhor não aceitou aquela obra feita por
mãos humanas, para ir ao céu.31
 Os sacerdotes Nadabe e Abiú ofereceram fogo produzido pelas próprias
mãos, ao Senhor. Deus desaprovou por que eles fizeram uma “obra” que
Deus não ordenara e foram severamente punidos por causa da obra que
fizeram, formam mortos.32
Pois bem, existem muitas passagens dizendo que as obras do homem, NEM
mesmo as da lei de Moisés, não podem salva ninguém.
VERSÍCULOS EXEMPLIFICATIVOS DEMONSTRANDO QUE OBRAS HUMANAS NÃO SALVA:
 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de

Deus. 9 Não vêm das obras, para que ninguém se glorie.

que descaiu o teu semblante? 7 Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre
ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar.
30

QUEBRANDO ensinos humanos. Os humanos adoram os fermentos: Existe por aí uma fábula, um dogma,
algo sem fundamento bíblico, a propagar que a língua dos Judeus é a mesma dos anjos, e é a língua
de Noé... Dizem que na confusão de língua, na torre de babel, a linguagem do povo de Deus não foi
perdida. PERGUNTAMOS: Onde está escrito isso na bíblia? Onde isso é útil ao projeto de Salvação?
Onde isso glorifica ao Senhor? Não há verdade alguma nessa fábula. Isso não vem do Senhor, é pura
invencionice teológica.
Quando houve a confusão de línguas, a palavra fala que “NINGUÉM” entendia a língua dos outros. Se
houvesse um grupo, ou uma pessoa, que tivesse permanecido entendendo a língua anteriormente falada
isso estaria escrito.
A palavra em GÊNESIS 11 relata a confusão de língua. Ali diz, no verso 7: “Eia, desçamos e
confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro.”
Temos que combater qualquer ensino sem fundamento bíblico. A cada instante nos deparamos com essas
invencionices. Umas novinhas, outras seculares. Devemos nos abster de propaga-las, muito menos de
púlpito, pois não nos convém propagar coisas humanas contrárias à palavra de Deus.
Alimentar-nos de fermentos é dar lugar a heresia e a apostasia. O ensino humano com supressões,
ou, com acréscimos à palavra do Senhor, NÃO É ALIMENTO ADEQUADO AO CORPO SACERDOTAL DE CRISTO.
GÊNESIS 11:3 E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o
betume por cal. 4 E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um
nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 5 Então desceu o SENHOR para ver a cidade e a torre
que os filhos dos homens edificavam; 6 E o SENHOR disse:... 7 Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que
não entenda um a língua do outro. 8 Assim o SENHOR os espalhou dali sobre a face de toda a terra; e cessaram de edificar
a cidade.
31

32

LEVÍTICO 10: 1 E os filhos de Arão, Nadabe e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso
sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o SENHOR, o que não lhes ordenara. 2 Então saiu fogo de diante do SENHOR
e os consumiu; e morreram perante o SENHOR.
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 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obr as 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 que estão escritas no livro da
lei, para fazê-las. 30 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei...
 GÁLATAS 3:1-3 Ó insensatos GÁLATAS! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade,

a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado, entre vós? 2 Só quisera saber
isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 3 Sois vós tão
insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
 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.
Como disse Jesus, salvação é impossível por obras e atos humanos. Ninguém pode “SE” salvar
pessoalmente. Para sermos salvos precisamos da graça de Deus – chamada Jesus.

 ROMANOS 4:6,8,25 Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a
justiça sem as obras,... :8 Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. 25
O qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa justificação;
 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.
 ROMANOS 5:1,9 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor
Jesus Cristo. 9 Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele
salvos da ira.
 JOÃO 3:18 Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê
no nome do unigênito Filho de Deus.
 JOÃO 6:35 E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê
em mim nunca terá sede.54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e
eu o ressuscitarei no último dia.
 ROMANOS 9:31,32 Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. 32 Por
quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei; pois tropeçaram na pedra de
tropeço.
Aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, está explicando que buscar justificação através das
obras pessoais, disponíveis na lei, é tropeçar em Jesus e não alcançar a justiça de Jesus.

Mesmo com todos os versículos acima, e outros tantos, os quais
dizem claramente que não há salvação por obras, encontramos em MATEUS
25:34-46, o Senhor falando de obras humanas na hora do julgamento.
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VEJAMOS ISSO NOS VERSÍCULOS ABAIXO:
 MATEUS 25:34-46 Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai,
possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo; 35 Porque
tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e
hospedastes-me; 36 Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e
foste me ver.37 Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te
demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? 38 E quando te vimos estrangeiro, e te
hospedamos? Ou nu, e te vestimos? 39 E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? 40
E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus
pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos; 42 Porque tive
fome, e não me destes de comer; tive sede, e não me destes de beber; 43 Sendo estrangeiro, não me
recolhestes; estando nu, não me vestistes; e enfermo, e na prisão, não me visitastes. 44 Então eles
também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro,
ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? 45 Então lhes responderá, dizendo: Em verdade
vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. 46 E irão estes para
o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Primeiro alerta é: Se tentarmos entender essa passagem SEPARADA do
restante da bíblia, isso trará muitas dúvidas e confusões.
O USO ISOLADO da passagem acima é fonte e combustível para quem gosta
mais de sacrificar do que obedecer.33

Nos versículos acima estaria o Senhor dizendo que
requererá obras humanas para poder salvar AS OVELHAS, na
hora do “Tribunal de Cristo”?
Resposta: Não. Não é verdade que o Senhor estará requerendo, de todos,
execução de boas obras humanas para poder conceder salvação.
Abaixo veremos, por partes, um pouco sobre, a fundamentação da sentença
do justo juiz Jesus.
Essa passagem relata dois julgamentos:

o Um dos julgamentos é o dos “bodes”, pela lei de Moisés.
Uma lei que estabelece a realização de “obras” humanas
para salvar. Quem cumprisse toda a lei viveria por ela.
Prevê, também, que “a alma que pecar essa morrerá”. Ocorre que todos
pecam. Ninguém consegue cumprir toda a lei. O resultado é: Pela lei de
Moisés todos estão destituídos da gloria de Deus. Não haverá salvação de
nenhuma vida que esteja debaixo da lei de Moisés. Na lei de Moises

I SAMUEL 15:22 Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça
à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de carneiros.
33
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prevalece a sentença para quem está debaixo dela: “a alma que pecar morre”.
Resultado: Todos pecam, todos morrem.
Jesus fala de obras humanas para os condenados porque eles estão sendo
julgados pela lei de Moisés a qual prescreve obras humanas para salvar. O
Senhor estará aplicando aos bodes, aos condenados, a lei que a eles é
aplicável.
REFERENCIAS sob a impossibilidade de salvação por obras da lei de Moisés:
 ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras
da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.


ROMANOS 10:5 Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem que
fizer estas coisas viverá por elas. (No entanto, ninguém cumpriu toda a lei).

o O outro julgamento é o julgamento das “ovelhas”, pela lei
da graça de Jesus. Esta lei estabelece: Quem crer em Jesus
tem a vida.
A obra requerida aqui é a obra do sangue de Jesus na cruz. O Senhor
Jesus assumiu os nossos pecados, e o juízo por eles. Assim, Ele dar a sua
vida para nos poupar da morte eterna, e nos imputar vida eterna.
Na lei de Jesus prevalece: “Aquele que crê em Jesus vive”. Resultado:
Nem todos creem, nem todos aceitam a salvação de Jesus, por isso, nem
todos serão salvos. Salvação é somente para aquele que crer em Jesus, que
aceitar o Senhor Jesus como salvador pessoal.

Quando aceitarmos Jesus como nosso salvador pessoal nós
recebemos a sua graça salvadora. Saímos da sentença de morte dada
pela lei de Moisés, VELHA ALIANÇA, e alcançamos outra sentença
concessiva de vida eterna, através da NOVA LEI, NOVA ALIANÇA, a lei
do sangue do cordeiro de Deus – que tirou o nosso pecado e nos fez
ovelhas suas.

REFERÊNCIA sobre a MUDANÇA DA LEI PARA AQUELES QUE SERÃO SALVOS:
 ROMANOS 8:2 Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do
pecado e da morte.
 ROMANOS 3:21 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho
da lei e dos profetas.
 ROMANOS 3:27,28 Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não;
mas pela lei da fé. 28 Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
 ROMANOS 6:15 Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da
graça? De modo nenhum.
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 ROMANOS 7:4 Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo corpo de
Cristo,...
Continuando...
Um juiz, na hora do julgamento, aplica aos fatos aquilo que está previsto na
lei, aplicável a cada caso.
Como na lei de Deus, no novo testamento, a palavra do Senhor, fala que somos
salvos pela graça, sem as obras humanas, não é verdade que o Senhor irá requerer
obras humanas para poder salvar as ovelhas de Jesus.
Também não há contradição bíblica nessa passagem. Para entendermos essa
aparente contradição é necessário meditarmos sobre algumas coisas, entre elas o
que é o corpo humano e o que é o corpo de Cristo, e como eles fazem obras.

Exemplificando as ações e obras do corpo humano:
Quando as mãos de um hábil artista fazem uma obra, não dizemos que a obra
pertence às mãos do artista, mas ao artista que fez tal obra. As mãos foram
instrumentos usados e todo o mérito é do artista.
Quando “fulano de tal” vê algo, não dizemos que os olhos tais viram algo,
mas dizemos que “fulano de tal” viu algo.
Quando “beltrano de tal” expressa uma linda canção ninguém diz a boca do
“beltrano de tal” canta belas canções. Mas, dizemos que “beltrano de tal” entoa
belas canções.
Alguém usando das mãos estrangula e comete um homicídio, ou usando de uma
faca mata outrem. Ninguém irá julgar e condenar as mãos assassinas, ou dizer que
a faca matou alguém. A sentença e a condenação são daquele que usando das mãos,
ou da faca, como instrumento, provocou o ato criminoso.
Quando o atleta “X” corre velozmente, não dizemos que as pernas do atleta
“X” correm bem. Dizemos que o atleta “X” é um grande corredor.
Assim, independentemente da parte do corpo humano, ou do instrumento, que é
usado por alguém para realizar uma “obra humana” ninguém atribui o grande feito
àquela parte do corpo que é usada para fazer tal “obra”.
A “obra” quer seja boa, ou má, é atribuída ao dono daquele membro que fez a
obra. Qualquer obra feita deve ser atribuída ao dono do corpo que realizou a
obra.
Uma obra nunca é atribuída ao instrumento, ou ao membro do corpo, utilizado
para realiza-la, mas é atribuída àquele que a fez, independentemente do
instrumento usado para fazê-la.

Exemplificando as ações e obras do corpo de CRISTO:
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Sabemos que a cabeça de qualquer corpo é quem comanda os membros para a
realização de qualquer obra. Seja por ação, seja por omissão. Toda obra realizada
por alguém é fruto das ordens dadas pela cabeça deste alguém.
Sabemos que os servos são varas enxertadas em Jesus, a oliveira verdadeira.
Fomos enxertados Nele para produzir frutos, “obras”, para a videira verdadeira,
(Jesus), na qual fomos inseridos.
VERSÍCULOS:
 JOÃO 15:1 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. 2 Toda vara em mim que não dá
fruto, ele a corta; e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. 4 Permanecei
em mim, e eu permanecerei em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não
permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. 5 Eu sou a
videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem
mim nada podeis fazer. 8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus
discípulos.
Os frutos não contam para nós mesmos. As obras que os servos fazem são obras
feitas pelo dono do corpo-de-Cristo, não são obras DE CADA MEMBRO EM PARTICULAR.
Quando um servo, toca, ora, canta, prega, jejua, louva, adora, ou faz qualquer
boa obra, OS FRUTOS, “as obras”, SÃO DE JESUS. JESUS é quem fez a obra usado um
membro de seu corpo-vivo.
Os servos são membros do corpo de Cristo. Quando os membros realizam, ou
deixam de realizar, uma “obra” ela é realizada pelo dono do corpo.
Os servos foram instrumentos nas mãos do Senhor. Ao Senhor, o dono do corpo,
cabe toda honra e gloria, pela obra realizada, à semelhança do que ocorre com as
obras feitas pelos membros do corpo humano.
Quando um corpo trabalha as obras não são atribuídas ao membro em particular,
mas ao dono do corpo, assim também ocorre no corpo de Cristo.
VERSÍCULOS ENSINANDO QUE SOMOS MEMBROS DO CORPO DE CRISTO:
 I CORÍNTIOS 12:12-14,27 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos
os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. 13 Pois
em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos
quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 14 Porque também o corpo não é um
membro, mas muitos. 27 Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros.
Todas as boas obras realizadas por membros do corpo de Cristo são obras de
Cristo. As obras dos servos NÃO são atribuídas aos membros, mas a Cristo. POR
ISSO que, os salvos, não estarão mentindo quando perguntarem ao Senhor: “Senhor,
quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? 38 E quando te vimos
estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? 39 E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos verte?” MATEUS 25:37-39 .
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Os servos sabem que são servos inúteis.34 Só fazemos o que o Senhor manda
fazer, e mesmo assim nessas obras fomos, apenas, instrumentos nas mãos do Senhor.
Nenhum crédito deve ser atribuído aos servos, pois quem fez tudo foi o Senhor.
Durante o julgamento o Senhor atribuirá obras a nós porque Ele é bondoso, e
misericordioso. Tudo foi feito por Ele, mesmo quando fomos usados, as boas obras
são Dele. A Ele é devido toda honra, gloria e louvor, por tudo que foi realizado.
Vemos o Senhor Jesus atribuindo a seus servos boas obras, no momento do
julgamento.35 Isso, também, porque fomos os instrumentos utilizados por Ele, para
trabalha dentro do corpo de Cristo, e porque Ele é bondoso.
No contexto de membros de Cristo, somos instrumentos nas mãos do Senhor. O
Senhor nos devolve o talento depois de multiplicado. Por isso, também, serão
obras úteis a nós mesmos, porque usufruiremos dos benefícios delas. Todavia, isso
não retira o caráter de serem obras DELE, e não obras nossas. Ele é o cabeça, o
autor de tudo, e nós os membros executores.
VERSÍCULOS:
 MATEUS 25:15,20,21 E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua
capacidade, e ausentou-se logo para longe. 16 E, tendo ele partido, o que recebera cinco talentos
negociou com eles, e granjeou outros cinco talentos. 17 Da mesma sorte, o que recebera dois,
granjeou também outros dois. 19 E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas
com eles. 20 Então se aproximou o que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos,
dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos; eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. 21 E
o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te
colocarei; entra no gozo do teu senhor. 22 E, chegando também o que tinha recebido dois talentos,
disse: Senhor, entregaste-me dois talentos; eis que com eles granjeei outros dois talentos...
Caso alguém venha a fazer algo sem Jesus, isso é fruto da carne, passível de
juízo, por ser um ato fora do corpo. Trabalhar sem Jesus é fazer o contrário do
que Jesus quer.
Quando a obra do homem é feita sem o Senhor é uma obra vã, inútil. Isto
ocorre no momento em que as obras deixam de ser para louvor de Deus Pai, Filho e
Espírito Santo, e passa a ter o objetivo de obtenção de reconhecimentos ou crédito
pessoal diante de Deus.
Deus não deve nada a ninguém. Como diz a palavra: ”Quem lhe deu primeiro a ELE
para que lhe sejas recompensado?” (ROMANOS 11:35).
VERSÍCULOS:

34

LUCAS 17:10 Assim também vós quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos

somente o que devíamos fazer.
35

MATEUS 25:40 E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos
irmãos, a mim o fizestes.
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 GÁLATAS 6:8 Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que
semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
“Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção” – Qualquer que seja a
semeadora na carne, qualquer que seja as obras da carne O RESULTADO É ceifar
corrupção, ceifar aquilo que é perecível, passageiro, deste mundo... Mesmo
as aparentes boas obras se forem sem Jesus, é algo que não conta para a
eternidade.
“O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna” - Temos que semear no
Espírito, semear com Jesus. Devemos fazer obras com Jesus nos governando.
Precisamos fazer somente o que Ele mandar realizar.
 MATEUS 12:30 Quem não é comigo é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha.
“Quem não é comigo é contra mim” = Quem não está trabalhando com Jesus está
trabalhando contra o Senhor.
“Quem comigo não ajunta, espalha”. NÃO há como ajuntar um tesouro no céu SEM o Senhor
Jesus. Quem está fazendo obras humanas SEM o Senhor, com o objetivo de contar para
a eternidade, está é espalhando, está é perdendo o maior tesouro que é o Senhor
Jesus.

 I CORÍNTIOS 15:58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na
obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
E se alguém estiver trabalhando sem Jesus? Resposta: Certamente, que nesse caso,
será um trabalho vão, vazio, oco, ineficaz, inútil para a gloria de Deus por ser
frutos do homem natural...

 JOÃO 15:5 Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis fazer.
“Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto“ – Só há produtividade espiritual, as obra
somente são contadas para a eternidade, se forem feitas em comunhão com Jesus.

“Sem mim nada podeis fazer” – Sem Jesus o homem realiza obras que são UM NADA ESPIRITUAL.
As obras humanas sem Jesus não contam diante de Deus.

A palavra fala que muitos não discernem o corpo de Cristo. Não sabem
como trabalhar e não trabalhar, no corpo de Cristo. Não sabem como é que
esse corpo realiza as obras do Senhor. Devido essa deficiência estão: fracos,
enfermos e dormindo.36

Deixemos as enfermidades e vamos em frente...

36

I CORÍNTIOS 11:30 Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
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5) PESSOAS AS QUAIS NÃO SERÃO SALVOS, Qual OBRA faltou e Qual OBRA sobejou?
Resposta: Salvação é fruto da graça de Jesus. No entanto, a palavra cita
alguns os quais estão debaixo de juízo. Se não se arrependerem e não mudarem
de vida eles não serão salvos por Jesus. Porque para estes faltará a obra de
Cristo, não terão o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Faltará a
obra do Espírito e SOBEJARAM os frutos da carne – ainda que sejam
aparentemente boas obras.
VERSÍCULOS EXEMPLIFICATIVOS:

 JOÃO 3:18... Quem não crê,
unigênito Filho de Deus.

(em Jesus),

já está condenado, porquanto não crê no nome do

Para alguém ser salvo é imprescindível crê em Jesus, ter a obra de Jesus.

 APOCALIPSE 21:8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis,37 e aos
homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a
sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.
Somente a operação do Espírito Santo/sangue de Jesus pode libertar alguém da velha
natureza pecaminosa. Somente a essência da obra de Jesus – o Espirito Santo pode
nos libertar deste corpo de morte e de suas obras condenáveis.

 EFÉSIOS 5:5,6 Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual
é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 6 Ninguém vos engane com palavras vãs;
porque por estas coisas vem à ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Idem...
 MATEUS 7:22,23 Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23 E
então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniqüidade.
Quem disser que não tem pecado algum está mentindo, palavra de Jesus. Agora não
podemos viver “praticando” OBRAS iníquas. “Praticar” a iniquidade é fazer o mal
continuamente, diariamente, constantemente, repetidamente.
Fazendo um paralelo: praticar a iniquidade é ser “viciado” no pecado, é fazer o
que desagrada a Deus de forma “CONTINUADA”.
A prática continuada da iniquidade ocorre quando faltam às obras do Espírito Santo
na vida de alguém, e por isso, superabundam às obras da carne, a carnalidade, os
frutos da carne – o pecado.

37

Dentro os pecados chamados de abomináveis na bíblia estão: A rebelião, a feitiçaria, o
mexerico/fofoca, o homossexualismo, a sodomia...
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 ISAÍAS 28: 12,13 Ao qual disse: Este é o descanso,38 dai descanso ao cansado; e este é o
refrigério; porém não quiseram ouvir. 13 Assim, pois, a palavra do SENHOR lhes será
mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra
sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali; para que vão, e caiam para trás, e se quebrantem
e se enlacem, e sejam presos.
Para alguém ser salvo o descanso eterno é JESUS. Quem está cansado e sobrecarregado
pelo pecado o DESCANSO É A OBRA DE JESUS na cruz. Todavia, quem não aceita a OBRA
DE Jesus, o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, PERMANECE
caído, PRESO ao pecado. Permanece debaixo da lei que condena.

Em frente...

6) A SEGUNDA VINDA DE CRISTO SERÁ DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO?
Resposta: SIM. JESUS VIRÁ mais uma vez para arrebatar seu povo DEPOIS DA
GRANDE TRIBULAÇÃO.
Anteriormente já fundamentamos com versículos que Jesus virá depois da
grande tribulação. Na realidade a grande tribulação é O MAIOR SINAL que a
vinda de Jesus está próxima. Como sabemos todos os sinais serão anteriores
à sua vinda.
Não faz sentido algum a execução da grande tribulação depois da vinda
de Jesus. Porque a grande tribulação é um dos maiores sinais a ALERTAR PARA
A PROXIMIDADE DA VINDA DE JESUS.
O entendimento racional que inverteu a ordem, da vinda de Jesus,
colocando o arrebatamento ANTES DAS AFLIÇÕES DA GRANDE TRIBULAÇÃO é uma total
aberração teológica. Posto que, um sinal, um alerta, um indicativo da
proximidade de qualquer coisa DEVE, NECESSARIAMENTE, vir antes daquilo que
se quer alertar, indicar, sinalizar.
NÃO EXISTE NENHUM MOTIVO PARA SE COLOCAR UMA PLACA, UM SINAL, UM
INDICATIVO QUALQUER, depois daquilo que se queria advertir já é um fato
consumado, já ocorreu, já foi ULTRAPASSADO.
A grande tribulação será um grande alerta, será o maior sinal, indicativo
da proximidade do arrebatamento. Por isso, não faz sentido algum ensinarem
que o maior sinal da vinda de Jesus vá ocorre justamente depois que Jesus já
teria vindo...

VERSÍCULOS fundamentando QUE O ARREBATAMENTO SERÁ DEPOIS DA AFLIÇÃO
DA GRANDE TRIBULAÇÃO:

38

O Senhor Jesus é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado. Disse o Senhor: Vinde a mim todos vós
que estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. MATEUS 11:28.
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 MATEUS 24:21... Porque

haverá então grande aflição,.... 29 E,
logo depois da aflição daqueles dias,... 30 Então aparecerá no
céu o sinal do Filho do homem;... E verão o Filho do homem, vindo sobre as
nuvens do céu, com poder e grande glória. 31 E Ele enviará os seus anjos com

rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde
os quatro ventos,... 33... Quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo,
às portas;
 MARCOS 13:5,... E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos
engane;... 19 Porque

naqueles dias haverá uma aflição tal, qual
nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou,
até agora,... 24 Depois daquela aflição,... 26 E então verão vir o
Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória. 27 E ele enviará os seus
anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a
extremidade do céu. 29 Assim também vós, quando

virdes sucederem estas coisas, sabei

que já está perto, às portas;


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.
O Senhor Jesus, o profeta Daniel, o apóstolo Paulo, o apóstolo João,
expressamente citaram que o anticristo 39 viria antes da segunda vinda de
Cristo.
A pregação de uma vinda de Jesus antes da grande tribulação é um ensino
o qual prega que Jesus vem antes do anticristo, portanto é um ensino contrário
a bíblia.
O ensino o qual fala que Jesus viria antes da grande tribulação é um
ensino herético, é uma FALSA PROFECIA. Não é à toa que o Senhor quando
39

A EXISTÊNCIA PESSOAL DO ANTICRISTO.


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



APOCALIPSE 13:6,7 E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e
dos que habitam no céu.7 E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e
língua, e nação.
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ensinou sobre a sua segunda vinda Ele alertou que se LEVANTARÃO falsos
profetas, falsos cristos...40
Os falsos “profetas” são os poderosos criadores de ensinos contrários à
palavra do Senhor.
Falsas profecias são TENTATIVAS do adversário DE ENGANAR OS ESCOLHIDOS.
Por isso o Senhor disse: “NÃO LHES DEIS CRÉDITO”,41 não creiais neles. Devemos
crer na palavra do Senhor.
O ensino scorfieldiano dispensacionalista-pré-tribulacionista é um
ensino no qual não se deve dar crédito, não devemos crer nisso, pois é uma
falsa profecia, criada por falsos profetas.
O ANTICRISTO estará agindo em toda a Grande Tribulação e será exterminado
quando Jesus aparecer em gloria na sua segunda vinda, momento em que o Senhor
se unirá com o seu único corpo-vivo.
O ensino de uma vinda de Jesus antes da grande tribulação é falso.
Porque, a palavra do Senhor ensine que Jesus virá DEPOIS DAS AFLIÇÕES DA
GRANDE TRIBULAÇÃO, DEPOIS QUE O ANTICRISTO ESTIVER NO LUGAR SANTO, conforme
confirma os versículos logo abaixo.

VERSÍCULOS fundamentando QUE O ARREBATAMENTO
MANIFESTAÇÃO DO ANTICRISTO NA GRANDE TRIBULAÇÃO:

SERÁ

DEPOIS

DA

 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 2:3 Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não
será assim sem que antes ... se manifeste o homem do pecado, o filho da
perdição;
 I JOÃO 2:18 Filhinhos, é já a última hora; e, como

ouvistes que vem o

anticristo,...
JESUS VIRÁ NOS DIAS DO SOM, da EXECUÇÃO DOS SINAIS, DA
SÉTIMA TROMBETA. PORTANTO, DEPOIS DE CUMPRIDA A GRANDE
TRIBULAÇÃO. Não existe na bíblia uma vinda de Jesus antes da
sétima trombeta.
40

MARCOS 13:22 Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se

for possível, até os escolhidos.
41

MATEUS 24:23... Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito; 24 Porque
surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até
os escolhidos.
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A sétima, a última, trombeta será tocada próximo do final
da grande tribulação. A profecia do toque da sétima trombeta
antes da vinda de Jesus é mais um fato o qual confirma que
Jesus virá somente depois da grande tribulação...
VEJAMOS FUNDAMENTO BÍBLICO PARA A VINDA DE JESUS DEPOIS QUE ESTIVER TOCANDO
A SÉTIMA TROMBETA:

 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;
 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; 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.
REVEJA OS TRECHOS ABAIXO EXTRAÍDOS DOS VERSÍCULOS ACIMA:

 “Ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os
mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados.”;
Os mortos salvos serão ressuscitados e os vivos e salvos serão transformados
somente quado a última trombeta estiver tocano.

 “Não haveria mais demora; Mas nos dias da voz do
sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o
segredo de Deus”...
Nos dias do toque da sétima trombeta é o momento profético que o grande
segredo de Deus, se cumprirar o arrebatamento dos salvos.

7)

A IGREJA É ENCONTRADA EM TODO O LIVRO DO APOCALIPSE?
Resposta: Sim. É um ensino enganoso dizer que a igreja não é mais
citada depois do capítulo 12 do livro de apocalipse. Os pré-tribulacionistas
forçam o entendimento da bíblia para tentar comprovar que a igreja não
estará presente dentro da grande tribulação. Mas o corpo de Cristo do qual
a igreja faz parte estará presente no período da grande tribulação.
Pois bem, pelos atributos da igreja é visto que ela estar presente em
todo o livro de apocalipse.
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Engano também é achar que a igreja não está citada no velho testamento.
Ela aparece de forma profética em várias passagens no Velho Testamento.
Seria impossível dizer que Jesus não está no velho testamento. Como
Jesus está lá simbolicamente, seu corpo também está presente ali.
O nome de Jesus não é citado, “pelo menos não foi traduzido como:
Jesus”, dentro do Velho testamento. Entretanto, o Senhor está presente em
todo o velho testamento. De forma semelhante, o corpo de Cristo, embora,
não citado literalmente, ele está presente no Velho Testamento, inclusive
quando o Senhor cita a salvação proveniente de todas as famílias da terra...
VERSÍCULOS EXEMPLIFICATIVOS DISSO:
 LUCAS 24:25 Então ele lhes disse: ó néscios, e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas
disseram! 26 Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? 27 E,
começando por Moisés, e por todos os profetas, explicou-lhes o que “DELE” se achava em todas
as Escrituras.
 LUCAS 24:44 Depois lhe disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava
que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos SALMOS .
(Observe que o nome de Jesus não aparece no texto do Velho Testamento. Ali
existem abundantes tipos e figuras as quais apontam para Jesus).

A igreja é parte do corpo de Cristo e esse corpo também está presente,
antes e durante a velha aliança. O corpo-povo-do-Senhor está presente de
forma literal através dos salvos daquela época, e de forma profética quando
é apontado para o projeto de salvação de gentios e para o novo testamento
que viria.
VERSÍCULOS EXEMPLIFICATIVOS DISSO:

 GÁLATAS 3:8 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.
 GÊNESIS 2:21 Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu;
e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar; 22 E da costela que o Senhor
Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. 23 E disse Adão: Esta é agora
osso dos meus ossos, e carne da minha carne; esta será chamada mulher, porquanto do homem
foi tomada. 24 Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher,
e serão ambos uma carne.
Os paralelos e elos entre Adão e Jesus e entre Eva e a igreja: Jesus é chamado
na palavra de “ADÃO”.42 O Senhor passa pelo “pesado sono da morte”. Uma lança
I CORÍNTIOS 15:45 Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente; o último Adão em
espírito vivificante.
42

I CORÍNTIOS 15:22 Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.
39
ARQ: ASSUNTOS ESCLARECEDORES CORRELACIONADOS COM O MARANATA DE JESUS
E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 – 10:02:18.

Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O MARANATA, A GRANDE TRIBULAÇÃO, A RESSURREIÇÃO, O MILÊNIO, ...
abre o seu lado, o “lugar da costela”, e dali sai “agua e sangue” Água e sangue
são os elementos pelos quais os servos nascem de novo. Após o novo nascimento
passamos a fazer parte da igreja corpo de Cristo, aquela que é a mulher de
Jesus. A igreja é os ossos e a carne do corpo de Cristo. Fomos tirados das
feridas, e do pesado sono da morte, de Jesus. O pesado fardo dos nossos pecados
estava sobre Jesus. Jesus Deixou o PAI CELESTIAL para vir CASAR COM SUA IGREJA
NUMA UNIÃO ETERNA. 43

8)

A IGREJA É VISTA DENTRO DA GRANDE TRIBULAÇÃO, ATÉ O FINAL DA G. TRIBULAÇÃO?
Resposta: Sim. Muitos VERSÍCULOS citam o SOFRIMENTO DO CORPO-POVO DO
SENHOR dentro da Grande Tribulação. Encontramos CITAÇÕES EM TODO O LIVRO DE
APOCALIPSE:
 APOCALIPSE 13:7,8 E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los...8... Estão escritos no livro
da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
Os nomes dos salvos estão no livro da vida e não adoram a besta.
Foi permitido vencer os santos... Não podemos confundir a derrota em uma batalha com
a derrota na guerra.
O adversário NÃO PREVALECE SOBRE A IGREJA. Todavia o Senhor da guerra, o Senhor Jesus,
às vezes deixa o adversário obter uma pequena vitória para transforma-la em uma grande
derrota para o inimigo. Foi assim na crucificação. Quem viu Jesus morto na cruz jamais
poderia imaginar que aquilo se transformaria numa grande derrota do adversário. Pois, Jesus
reviveu.
As duas testemunhas do Senhor, que serão mortas, durante a Grande Tribulação, e depois
ressuscitarão também tem essa função: Impor derrota ao inimigo, que estará comemorando a
sua vitória nessa batalha.

 APOCALIPSE

14:12 Aqui está a paciência dos santos;

mandamentos de Deus e

aqui estão os que guardam

os

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 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.
Citou o que está vigilante e guarda as suas vestes para não andar nu. Esta é uma descrição
da atitude da igreja do Senhor. Seus servos estão nesta posição.

43

Há muitas outras referências, PROFÉTICAS, NO VELHO TESTAMENTO, a respeito da igreja. (Exemplos:
Sunamita, Raabe, Rute, Zipora, Raquel, Sara,.. A Tipologia profética sobe a igreja no velho
testamento é assunto para outra pesquisa bíblica).
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 APOCALIPSE 17:8 A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição; e os que habitam
na terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão,
vendo a besta que era e já não é, ainda que é.
Citou aos que estão adorando a besta: Aqueles que não estão escritos no livro da vida. Se
todos estivessem adorando a besta não haveria porque citar os que não estão escritos no
livro da vida. Sabemos que o corpo de Cristo está listado, escrito, no livro da vida. Os
salvos não admiram os feitos da besta.

 APOCALIPSE 18:4 E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante
dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas.
A igreja faz parte do povo de Deus. O corpo de Cristo é composto por todos os salvos de
todas as famílias da terra. Todos que lavaram suas festes no sangue do Cordeiro de Deus.
A expressão POVO MEU é uma referência ao corpo do Senhor. A igreja e Israel pela fé são
povo de Deus, não são mais deste mundo, mas do reino celestial de 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
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,...

9) QUANTO AO NÚMERO 666, O NÚMERO DA BESTA – ISSO É LITERAL?
Resposta: No livro de apocalipse, o número 666 NÃO é literal. Esse número
é mais um assunto em que a literalidade no entendimento da bíblia tem
impedido os servos de conhecerem a vontade do Senhor Jesus.
Tanto não é literal que o Senhor manda “calcular”, “entender”, o número
da besta, o número 666. Ele diz que esse número é o número de um homem.
Portanto, a própria palavra aponta que não é literalmente que se deve
entender o número 666.
O número 666 citado no livro de apocalipse é uma alegoria, uma tipologia
a qual aponta para o homem no centro de tudo. Esse número representa uma
OBRA, uma ação humana, onde Deus – que é “1” foi substituído pelo “6”, o
número do homem. (O homem é representado na bíblia pelo número seis).
O número 666 também representa uma obra onde à graça do Pai, do Filho
e do Espírito santo foi substituída pelo homem.
A obra da graça de Deus é tipificada pelo número “888”. Essa graça
absoluta de Deus (PAI, FILHO, ESPIRITO SANTO), O (“888”), será rejeitada
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completamente PELO HOMEM. Durante os dias da grande tribulação o mundo
viverá uma apostasia total, a grande apostasia dos fins dos tempos.
O número “666” representa a “apostasia” total do final dos tempos. A
apostasia será um dos grandes sinais que antecede a vinda de Jesus, outro
grande sinal será a manifestação do anticristo. Esses dois sinais são
aguardados para o tempo do “breve”, para a geração dos sinais do tempo da
grande tribulação.
O número “6”, aqui nos 666, fala do homem no centro de tudo. O ego
humano tomará conta de tudo, em total apostasia, em total ausência de fé
em Deus. Nos dias da grande tribulação a humanidade em geral estará vivendo
um afastamento de tudo que representa a trindade.
A trindade é representada por “111” - unidade, “777” – perfeição e poder
absoluto, (rei dos reis), e “888” – a graça do Pai, Filho e Espírito Santo.
A humanidade caminha para uma apostasia plena onde haverá uma rejeição
total a Deus.
VERSÍCULO falando do número 666:



APOCALIPSE 13:18 Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número
da besta; porque é o número de um homem, e o seu número é seiscentos e sessenta e
seis.

Pouca coisa é tão complicada de entender na bíblia como a questão de obras.
O apóstolo Paulo foi aquele que mais ensinou que obras não salva ninguém. No
entanto, também, foi o que mais ensinou que devemos fazer boas obras. 44

MAIS DETALHES SOBRE OBRAS HUMANAS LEIA NOSSOS TRABALHOS: “SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO
PELA FE EM JESUS” e “PARA QUE SERVEM AS BOAS OBRAS”.
44

VERSÍCULOS ILUSTRATIVOS DA INUTILIDADE DE OBRAS HUMANAS PARA SALVAÇÃO:


EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9 Não vêm das obras, para que
ninguém se glorie



GÁLATAS 5:4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça tendes caído.



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.

VERSÍCULOS ILUSTRATIVOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE OBRAS PARA ANDARMOS/SANTIFICARMOS:


EFÉSIOS 2:10 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos
nelas.



ROMANOS 6:19 Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne; pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à
imundícia, e à maldade para maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação.



ROMANOS 6:22 Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação...
42
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Na realidade, ao estudarmos a questão envolvendo o número 666 é percebido
que este número representa uma obra de imitação. 45 É uma tentativa de substituir
a obra de Deus, através de Jesus, por obras do homem.

45

O Senhor nos deu três sonhos ilustrativos, sobre o tipo numérico 666. Ei-los:

Primeiro sonho: Sonhei que um pastor explicava a respeito do número 666. Dizia que a obra do Senhor
para salvação do homem era completa e perfeita, caso o homem tentasse acrescentar alguma coisa por
acha pouco, ou tentasse criar outro meio de chegar a Deus por não aceitar a obra do Senhor não
seria a obra deste homem aceita. Durante a explicação ele dava a seguinte formula matemática:
Obra do senhor -=> Pai (P), Filho (F), Espirito Santo (E)
P F E.S
8

8

8

Obra do Senhor com primeiro tipo de acréscimo possível. (somando) => rejeição parcial da obra de
Deus, rejeição do homem. Através da soma teríamos a obra dos que achavam a obra de Deus pequena
(insuficiente, incompleta). Esses aceitavam em parte o que Deus fez e por isso tentavam acrescentar
obras.
P F E.S
8

8

8

8

8

8

6

6

acréscimo +

Resultado ------------------6

A Obra do Senhor com segundo tipo de acréscimo possível. (multiplicando) => rejeição completa da
obra de Deus através de Jesus. Na multiplicação teria a obra dos que não aceitavam a salvação
através de Jesus, por isso criavam outra forma de salvação. Outro meio do homem chegar a Deus.
P F E.S
8

8

8

6

6

Acréscimo ( multiplicando por 2
Resultado ------------------6

No sonho ele também vinculava o número 666 a II TIMÓTEO 3 (que fala do caráter malignos dos homens
no fim dos tempos).
Observações:
Este formato de tabela também estava no sonho. Nos dois tipos de conta só havia lugar para
o primeiro número, (casa da unidade), resultante da operação em cada casa, O número 1 ERA DESCARTADO.
Era desprezado tanto por quem somava como por quem multiplicava. Ex.: 8 + 8=16 ou 8 x 2= 16 era
lançado somente o 6. Nas operações de acréscimo o número “1” ficava de fora da operação matemática.
Muito significativo o número 1 ter ficado de fora no cálculo do 666. O número 1 fala de Jesus.
43
ARQ: ASSUNTOS ESCLARECEDORES CORRELACIONADOS COM O MARANATA DE JESUS
E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 – 10:02:18.

Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR

O MARANATA, A GRANDE TRIBULAÇÃO, A RESSURREIÇÃO, O MILÊNIO, ...
A obra de Jesus é a obra da graça do Pai, do Filho, e do Espírito Santo,
representada pelo número 888.
Todavia no final dos tempos, os religiosos, por causa da apostasia, e da
malignidade assoberbada da humanidade, substituirão a obra da graça, representada
pelo número 888, pela obra humana representada pelo número 666.
Não por acaso que atualmente tem se multiplicado as religiões voltadas para
a execução de boas obras humanas, obras de caridade – sem Jesus.
O número 666, também, representa o momento em que o homem apostatará
completamente do PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. O homem buscará ser o centro
de tudo, inclusive nas coisas espirituais.
VERSÍCULOS:


APOCALIPSE 13:18 Aqui há sabedoria.

Aquele que tem entendimento calcule o

número da besta; porque é o número de um homem, e o seu número é
seiscentos e sessenta e seis.


II TIMÓTEO 3:1-6 Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Porque
haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a
pais e mães, ingratos, profanos, 3 Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
cruéis, sem amor para com os bons, 4 Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do
que amigos de Deus, 5 Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.
6 Porque deste número

são...

Não é por acaso que o Senhor ao se referia à igreja de Laodicéia, igreja com
maior característica presente nos últimos dias, Ele diz conhecer as “tuas obras”,
obras as quais não agradavam ao Senhor.

O Terceiro sonho: Sonhei que o número 666 era impresso em várias partes do corpo das pessoas. Em
umas nas pernas, elas passavam a coxear, em outras na boca passavam a falar de forma mundana, em
outras na testa passavam a agir de forma enlouquecida, e ainda na barriga e em outras partes do
corpo.
Cada pessoa que era marcada apresenta um tipo de irregularidade de acordo com local que recebia a
marca.
A marcação era feita por alguém com aparência demoníaca, que perseguia as pessoas para poder marcalas. As pessoas que eram marcadas somente se livravam da marca “666” com clamor pelo sangue de
Jesus e com muita oração. A marcação era muito difícil de sair.
O clamor pelo sangue de Jesus e muita oração também era o recurso usado pelos que fugiam para não
serem alcançadas e marcadas.
Observação: O segundo sonho sobre o número 666 tem características muito íntimas ligadas à
necessidade de ensinar este assunto na igreja onde congrego, por isso o sonho não foi escrito aqui.
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Ela continuava morna, desgraçada, miserável, pobre, cega, e nua diante do
Senhor. Todavia, fazia obras.
A igreja de laodiceia agirá voltada para praticar obras tal qual o rei
israelita SAUL – descrito no livro de Samuel.
O rei Saul era mais dado a sacrificar do quer obedecer à vontade de Deus.
Laodicéia por ser dada a sacrifícios em desobediência ao Senhor, por não obedecer
ao Senhor, lhe faltará à riqueza da obra de Jesus, na cruz.
As obras humanas levam as pessoas a se vangloriar de seus valores e feitos
terrenos. Entretanto, obras humanas não podem substituir à justiça e a graça de
Jesus, a misericórdia do Pai, as vestes de salvação do Espirito Santo – que cobre
a nossa nudez.
A riqueza celestial somente a obra de Jesus tem para nos oferecer.
VERSÍCULOS:

 APOCALIPSE 3:15,17 Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras
frio ou quente! 17 Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que
és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu.
A única obra capaz de aquecer é a obra do Espírito Santo. Aquele que é o
fogo que vem do altar de Deus, da eternidade, NÃO é fogo humano. A verdadeira
obra que agrada ao Pai é a obra do Filho.
A obra de Deus, para o homem é Jesus, é crer em Jesus, as demais coisas
necessárias à salvação são acrescentadas.
VERSÍCULOS:


JOÃO 6:27-29 Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida
eterna 28 Disseram-lhe, pois: Que faremos para executarmos as obras de Deus? 29 Jesus respondeu, e
disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou.

Nossos melhores ATOS de justiça são diante de Deus como trapos de
imundície.46 Por nossos ATOS serem dessa qualidade, diante de Deus, são
insuficientes para nos justificar. Como querer ser eleito através de trapos? Isto
é impossível. Quem deseja ser eleito apresente o sangue do cordeiro Jesus.47
No livro de Apocalipse fala de vestes de linho fino puro e resplandecente.
A própria palavra fala que são as justiças dos santos. No entanto, antes de
pensarmos que é algo humano, vemos em toda a Palavra, que aquilo que nos veste e
nos torna santos, puros e aceitáveis diante de Deus é a justiça de Jesus, o sangue
46 ISAÍAS 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e todos nós murchamos
como a folha, e as nossas iniqüidades como um vento nos arrebatam.
47 I JOÃO 1:7... E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
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do Cordeiro de Deus. Portanto, os ATOS de justiças que a bíblia cita são ATOS
realizados pelo Senhor, na vida dos servos.
VERSÍCULOS:
 I SAMUEL 12:7 Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o SENHOR, sobre
todos os ATOS de justiça do SENHOR, que fez a vós e a vossos pais. C/C
 ROMANOS 5:18 Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para
condenação, assim também por um só ato de justiça veio à graça sobre todos os homens para
justificação de vida.
Não há dúvida quanto aos servos serem santos, justos e fieis, perante o
Senhor Deus. Isto só é verdadeiro porque estamos justificados por Deus 48 através
do Santo Jesus. Por isto não dá para ninguém se achar fazedor de ATOS de justiça
em si, mas herdamos uma formosa herança com a morte de Jesus. 49 Entre os bens que
herdamos estão os ATOS de justiça, santidade e fidelidade, praticados pelo
cordeiro de Deus, em nosso favor.
O principal motivo da rejeição pelo Senhor para obras humanas é: o menosprezo
da graça de Deus, o menosprezo do sangue do cordeiro.
- QUANTO A GRAÇA, a pessoa, realizadora de obras para salvação, sai da obra
eterna e graciosa da trindade e entra/permanece no plano terreno e humano e,
com isto o homem sai:
 Da graça do Pai, que é um oito, (8);
 Da graça do Filho, que é também um oito (8);


Da graça do Espírito Santo. Que é igualmente um oito (8); e,

 Entra na obra do homem que é representada por um seis (6), e entra na
desgraça, ou seja, estará sem a graça de Deus pai, do Filho e do Espírito
Santo.
O homem fica sem a graça de Jesus quando ele opta por ir a Deus por suas
boas obras, ou quando ele renega a salvação (ateu), e não quer saber de
Deus.
O homem sem a obra da trindade se acha rico, mas permanece um desgraçado,
cego, nu..., descrito no livro de apocalipse.

48 COLOSSENSES 1:2 Aos santos e irmãos fiéis em Cristo... (SANTOS E FIEIS PORQUE ESTÃO EM CRISTO).
49 ROMANOS 8:17 E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e coerdeiros de Cristo...
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Assim, no lugar de uma obra três vezes graciosa composta pela união de
8+8+8, (união de três oitos), do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aparecerá o
arranjo humano formado pela junção do 6+6+6. Desta forma em vez de uma obra de
Deus, portanto eterna, que é 888, aparecerá à obra do homem, por isso obra
terrena, composta de três seis, (666).
Outro MOTIVO da rejeição das obras humanas para salvação é a perda da
perfeição, e da santidade. Obras humanas traz a perda da obra espiritual e
estabelecimento da obra material.
A substituição da obra de Deus por coisas do homem faz que a obra de salvação
seja HUMANA, terrena e finita, substituindo a obra de Deus que é eterna e infinita.
QUANTO A PERFEIÇÃO, a pessoa, realizadora de obras para salvação, sai da
obra perfeita da trindade e entra na anti-obra.
o

Sai de uma obra perfeita. Arquitetada e executada pela poderosa destra
de Deus, numa perfeita comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
por conseguinte perfeita, representada numericamente por 777; e,

o

Entra numa obra imperfeita e espiritualmente inexistente, por ter sido
planejada e realizada pelo homem resulta em nada. Representada
numericamente por 000.

O Pior desta situação é que, ao substituir a obra de Deus pela obra do
homem, ela se torna em uma obra ‘ANTICRISTO’. 50 O homem ao ensinar e fazer obras
humanas para se salvar, cai da graça e anula 51 o projeto eterno feito por Deus,
através de Jesus. Sai da obra da graça trina e entra numa obra sem a graça, ou
seja, uma obra de desgraça.
O fazedor de obras para se salvar é rico em feitos humanos, porém sem o alto
valor de Jesus em sua vida.52 Jesus é a vida. Quem está trabalhando sem Jesus está
morto espiritualmente.

50 QUEM NÃO É (um) COM JESUS É CONTRA JESUS.
 MATEUS 12:30 Quem não é comigo é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha. ( O crente fazedor de obras para se
salvar, obras não realizada por revelação, se torna contrário a Cristo ou Anticristo. Lembrando que até o adversário crer que
estremece, portanto até ele é crente. O ateu não será tratado neste trabalho, pois ele já tem uma sentença de condenação definida
pela lei do Senhor, em função da escolha que fez. Escolheu não crê em Deus. A preocupação do Senhor e também deste trabalho é
com os crentes para que também, estes não venham a ser condenados. Por desconhecer a chave da salvação, menosprezam o projeto,
mesmo querendo agradar a Deus. A chave, o mistério, o segredo, o enigma que abre a porta do céu é CRISTO EM NÓS. )
51 MATEUS 15:9 Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
52 APOCALIPSE 3:17-19 Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e
miserável, e pobre, e cego, e nu; 18 Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas,
para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. 19 Eu repreendo e
castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te.
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Quem quer viver de suas próprias obras, estar como os fariseus, ainda não
aprendeu o que é “misericórdia quero e não sacrifícios”.53
Misericórdia é ter o amor, a misericórdia, e a justiça de Deus. Misericórdia
é apresentar ao Pai o sacrifício misericordioso de Jesus e esperar inteiramente 54
NELE para ser agradável a Deus.
Além, ou aquém, dos feitos de Jesus, são sacrifícios humanos, por isso,
inúteis. Sacrifícios que não agradam e ainda acrescentam mais pecados diante do
Pai.
Não é por acaso o fato de a bíblia apresentar o pecado, a rejeição e a
morte sempre juntos com as pessoas praticantes de obras humanas. Esses não raro
morrem física e espiritualmente. Algumas vezes, neste caso, Deus precisa opera
uma maravilha para restabelecer a ordem de adoração, para que o homem saiba que
é mortal, e que toda a adoração e submissão são devidas a Deus.
Outra questão intimamente ligada aos praticantes de obras para salvação é o
pecado da REBELIÃO contra o Senhor. Exemplos: Dorcas, Geazi, Judas, Saul, Nadabe
e Abiu...

10)

O QUE É O MILÊNIO? E O QUE OCORRERÁ NELE?
Resposta:
O milênio é um período de mil anos depois do arrebatamento, no qual
Jesus reinará na Terra.55
O início do milênio coincide com a segunda vinda do Senhor, ante o toque
da sétima trombeta do apocalipse.
Depois do milênio haverá a segunda ressurreição, a dos que não foram
salvos. Quando então haverá o Tribunal de Cristo. Haverá a distribuição de
justiça – cada um receberá o “galardão”. Cada pessoa receberá o que é seu
por direito adquirido com seus atos.
No caso dos servos receberemos os frutos dos atos de Jesus,
principalmente a salvação, e também aquilo de bom que tivermos feito como

MATEUS 9:13 Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a
chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento.
53

54

I PEDRO 1:13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai

inteiramente na

graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo;
55

NOSSO FOCO, NOSSO INTRUMENTO DE ESTUDO É A PALAVRA. Portanto, não iremos nos deter na filosofia
teológica que prega o amilenismo, prega a inexistência literal do período do milênio. A bíblia fala
que haverá milênio é porque haverá milênio. Isso basta PARA QUEM CRER NA BÍBLIA.
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instrumentos nas mãos de Jesus; Jesus nos devolverá os talentos depois de
multiplicados...
ALGUNS DETALHES DO Milênio:

o No início do milênio, o inimigo será preso, e ficará preso durante
todo o milênio.
VERSÍCULOS:


APOCALIPSE 20:2,3 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e
amarrou-o por mil anos. 3 E lançou-o 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 20:3,7... E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. 7 E, acabando-se os
mil anos, Satanás será solto da sua prisão.

o No início do milênio o corpo de Cristo será ressuscitado. E os
outros, os não salvos, só no final do milênio.
VERSÍCULOS:


APOCALIPSE 20:5 Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta
é a primeira ressurreição.

o Durante o milênio o corpo de Cristo estará reinando junto com Jesus.
VERSÍCULOS:


APOCALIPSE 20:4,6 E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as
almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram
a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram
com Cristo durante mil anos 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.



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.



LUCAS 19:17 E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás
autoridade.



EZEQUIEL 37:24 E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor; e andarão
nos meus juízos e guardarão os meus estatutos, e os observarão.



DANIEL 7:18 Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo o sempre, e de
eternidade em eternidade.
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ZACARIAS 14:9 E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia um será o Senhor, e um será o seu
nome.

o Jesus trará justiça ao mundo em seu reino milenar.
VERSÍCULOS:
 ISAÍAS 32:1 Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo.

o Jesus trará Vida longa, Paz, prosperidade a terra, no milênio.
VERSÍCULOS:


ISAÍAS 2:4 E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos; e estes converterão as suas
espadas em enxadões e as suas lanças em foices; uma nação não levantará espada contra
outra nação, nem aprenderão mais a guerrear.

 ISAÍAS 9:7 Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu
reino, para firmá-lo e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre; o zelo do Senhor
dos Exércitos fará isto.
 ISAÍAS 51:3 Porque o Senhor consolará a Sião; consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o
seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor; gozo e alegria se achará
nela, ação de graças, e voz de melodia.
 ISAÍAS 65:20,22 Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os
seus dias; porque o menino morrerá de cem anos...22 .. Porque os dias do meu povo serão como
os dias da árvore...

o Jesus trará mais conhecimento sobre o Pai celestial.
VERSÍCULOS:
 JEREMIAS 31:34 E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão,
dizendo: Conhecei ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz
o Senhor...
 ISAÍAS 11:9,10 Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se
encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. 10 E acontecerá naquele dia que
a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios; e o lugar do seu
repouso será glorioso.

11) O QUE É O TRIBUNAL DE CRISTO? É TRIBUNAL DE CRISTO OU DE DEUS?
Resposta: O tribunal de Cristo é um evento onde todos os joelhos se dobrarão
diante de Jesus. Nesse momento Jesus estará julgando a todos, e dando a cada
um segundo seus feitos realizados no corpo físico.
No tribunal de Cristo os servos de Jesus receberão galardões e os que
não foram salvos receberão o juízo – o lago de fogo.
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O tribunal será de Jesus. Jesus é o justo juiz. Embora alguns queiram
esconder isso porque o TRIBUNAL DE CRISTO atesta que Jesus é “um” com Deus
Pai.
Sabemos que o julgamento da igreja será um julgamento pela lei da graça.
Nesse julgamento os servos serão agraciados com galardões.
A igreja não entra em juízo condenatório, isto é: O julgamento da igreja
não será um julgamento para condenação, mas para recebimento de galardões.
VERSÍCULO COMPROVANDO QUE A IGREJA NÃO SERÁ JULGADA PARA
CONDENAÇÃO:

 JOÃO 5:24 Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que
me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte
para a vida.
 ROMANOS 8:33 Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os
justifica.
 ROMANOS 4:8 Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado.

VERSÍCULO SOBRE O TRIBUNAL DE CRISTO:

 ROMANOS 14:10 Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas
teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo.
 II CORÍNTIOS 5:10 Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou
mal.
 ISAÍAS 3:13 O Senhor se levanta para pleitear, e põe-se de pé para julgar os
povos.
 DANIEL 7:10 Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de milhares o
serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele; assentou-se o juízo, e abriram-se
os livros.
 ISAÍAS 45:23 Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça,
e não tornará atrás; que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará
toda a língua.
 FILIPENSES 2:10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão
nos céus, e na terra, e debaixo da terra.
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12) NO TRIBUNAL DE CRISTO HAVERÁ DISTRIBUIÇÃO DE GALARDÕES?
PRIMEIRO: O QUE É GALARDÃO SEGUNDO A PALAVRA DE DEUS?
Resposta: sinônimos de galardão é recompensa por serviços prestados, é
pagamento, prêmio, retribuição por algo realizado. Portanto, os servos e
os que não servem a Deus terão o seu “salário” pelo que fizeram.
O Senhor dará aos servos as “bênçãos” e aos que não são servos de Deus
será dado as “maldições”. Cada um receberá a retribuição conquistada por
seus atos. Seremos recompensados segundo as nossas próprias obras.
NO TRIBUNAL DE CRISTO SERÁ FEITA A JUSTIÇA DE DEUS. Justiça é dar a
cada pessoa o que lhe pertence por direito. No Tribunal de Cristo é chegada
a hora de distribuir os prêmios, os galardões, que cada pessoa alcançou,
por seus feitos.
Os dois principais GALARDÕES SÃO: Vida eterna e morte eterna.
Quem não aceitou a Jesus, quem não foi salvo, será dado o JUÍZO de uma
eternidade no lago de fogo – a morte eterna.
Aos salvos por terem aceitado e vivido por Jesus é atribuído à vida no
reino eterno – galardão principal, pela graça e obra de Jesus, e os
galardões – secundários, pelos serviços prestados ao Senhor, no corpo de
Cristo.
VERSÍCULO:
 APOCALIPSE 11:18 E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam
julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem
o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra.
 MATEUS 25:34-46 Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí
por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo...
 ISAÍAS 40:10 Eis que o Senhor DEUS virá com poder e seu braço dominará por ele; eis que o seu
galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face.

 ISAÍAS 62:11 Eis que o Senhor fez ouvir até às extremidades da terra: Dizei à filha de Sião: Eis
que vem a tua salvação; eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele.

13)

GALARDÃO É O MESMO QUE SALVAÇÃO?
Resposta: Galardão não é o mesmo que Salvação. Galardão é retribuição
por serviços prestados.
Salvação é pela graça de Jesus, é dom gratuito de Deus.
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Galardão não deve ser confundido com salvação. Muito embora salvação
seja fruto do trabalho de Jesus em nosso favor.

Galardão tem natureza, qualidade, finalidade e origem diferente de salvação.
o

GALARDÃO É RETRIBUIÇÃO POR “OBRAS” FEITAS, PODENDO SER ATÉ CONDENAÇÃO SE
AS OBRAS FOREM MÁS. Galardão é uma espécie de pagamento, de salário,
entregue ao homem em razão DOS ATOS DE JUSTIÇAS, OU DE INJUSTIÇAS, QUE O
HOMEM FEZ.
VERSÍCULOS:
 ROMANOS 4:4 Ora, àquele que faz qualquer obra... É-lhe imputado o galardão segundo... (A OBRA
FEITA);
 MATEUS 16:26,27 Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que
dará o homem em recompensa da sua alma? 27

Porque o Filho do homem virá na glória de

seu Pai, com os seus anjos; e então dará a cada um segundo as suas obras;
 I CORÍNTIOS 4:4,5 Porque em nada me sinto culpado; mas nem por isso me considero justificado, pois
quem me julga é o Senhor. 5 Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o
qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações; e
então cada um receberá de Deus o louvor.
 ISAÍAS 40:10 Eis que o Senhor DEUS virá com poder e seu braço dominará por ele; eis que o seu
galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face.
 ISAÍAS 62:11... Dizei à filha de Sião: Eis que vem a tua salvação; eis que com ele vem o seu galardão,
e a sua obra diante dele.
 II CORÍNTIOS 5:10 Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada
um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal.
 EFÉSIOS 6:8 Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre.
 COLOSSENSES 3:23-25 E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não
aos homens, 24 Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o
Senhor, servis. 25 Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer; pois não há acepção de
pessoas.
 APOCALIPSE 2:23 E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda
os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras.
 I CORÍNTIOS 3:12-15 E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno, palha, 13 A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a
declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 14 Se
a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 15 Se a obra de alguém
se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo.
 APOCALIPSE 20:12 E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os
livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam
escritas nos livros, segundo as suas obras.
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 JEREMIAS 32:19 Grande em conselho, e magnífico em obras; porque os teus olhos estão abertos sobre todos
os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto
das suas obras.
 APOCALIPSE 22:12 E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um
segundo a sua obra.
 II JOÃO 1:8 Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam
recompensados plenamente.
 RUTE 2:12 O Senhor retribua o teu feito; e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus
de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar.
 JOÃO 5:24 Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me
enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
 I CORÍNTIOS 9:17 E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio; mas, se de má vontade, apenas
uma dispensação me é confiada.

 I SAMUEL 26:23 O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um...
 FILIPENSES 3:14 Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.

 MATEUS 25:21 E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito
te colocarei; entra no gozo do teu senhor...
 LUCAS 12:45-48 Mas, se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir; e começar
a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, 46 Virá o senhor daquele
servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com
os infiéis. 47 E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a
sua vontade, será castigado com muitos açoites; 48 Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de
açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao
que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.

 HEBREUS 6:9-11 Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação,
ainda que assim falássemos. 10 Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do
trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos; e ainda
servis. 11 Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza
da esperança.

o

SALVAÇÃO é FRUTO DA GRAÇA DO SENHOR, NÃO VEM DAS OBRAS HUMANAS, VEM DA OBRA
DE JESUS, AO DERRAMAR SEU SANGUE REMIDOR. A salvação é o “pagamento” dado
ao homem em FUNÇÃO do penoso trabalho feito por JESUS. Recebemos um
“prêmio/galardão” que não merecíamos. Fomos salvos pelo trabalho de Jesus
NA CRUZ. Somos salvos pelo ATO DE JUSTIÇA DE JESUS.
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VERSÍCULOS:
 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.
9 Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
 ROMANOS 5:18,19... Por um só ato de justiça veio à graça sobre todos os homens para
justificação de vida. 19... Pela obediência de um, muitos serão feitos justos.
 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, 7 Para que, sendo
justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.


ISAÍAS 53:11 Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o
meu servo, o justo, justificará a muitos; porque as iniqüidades deles levará sobre si. 12... Porquanto
derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado de
muitos, e intercedeu pelos transgressores.

14) QUAIS OS SERVIÇOS PRESTADOS QUE PROPORCIONARÃO GALARDÕES
AOS SERVOS?
Resposta: Tudo que fizermos, direcionados por Jesus, em nome de Jesus e
através de Jesus terá o seu devido reconhecimento.
Os serviços podem ser feitos aos servos, à igreja, um ato de zelo pela
obra de Jesus, e até ao mundo. Pode ser uma ação de graça, um louvor, uma
pregação, um ato de humildade, um bom exemplo de vida, um ato de amor ao
próximo, um ato de zelo pela “casa/obra” do Senhor, uma oração, um jejum,
uma madrugada, um padecimento qualquer por causa do Senhor, um ato de
obediência e fidelidade à palavra de Deus, um ato de chorar com os que
choram e de alegrar-se com o que se alegram.
Os servos, dirigidos pelo Senhor, praticam atos semeando justiça, amor,
misericóridia, bondade...
Não dá para fazer uma lista completa de tudo. O Senhor disse que
haveria galardão por um “COPO DÁGUA” dado a um servo.
“UM COPO DÁGUA” PODE SER qualquer coisa que no momento vá trazer
“alívio”, “refrigério” e promover o desedentar da vida de um necessitado.
VERSÍCULOS:
 PROVÉRBIOS 11:18 (b)... O que semeia justiça haverá galardão fiel.
Receberá galardão por semear justiça. JESUS É A JUSTIÇA NOSSA. O VIVER A PALAVRA
É A MELHOR FORMA DE PREGAR E SEMEAR A JUSTIÇA DE DEUS. Não há melhor pregação
do que a palavra VIVIDA.
Existem muitos que pregam teorias, mas não as vivem, não semeia a justiça por
onde caminham, apenas, falam dela.
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 PROVÉRBIOS 22:4 O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida.
Receberá galardão por ter vivido humilde e temente a Deus. Há uma promessa de
riqueza e vida para quem vive humilde e temente a Deus. Bem verdade é que a
maior riqueza, o maior tesouro são os BENS CELESTIAIS, dentre os quais a própria
VIDA ETERNA.
 MARCOS 9.41 Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois
discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão.
Receberá galardão por ter trabalhado em favor dos discípulos de Cristo. Um
galardão por estar servindo a favor do CORPO DE CRISTO.
 I CORÍNTIOS 3:14 Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
Receberá galardão por uma obra realizada sob a direção do Senhor. Sem Ele nada
podemos fazer.
 II CORÍNTIOS 3:8 Ora, o que planta e o que rega são um; mas cada um receberá o seu galardão
segundo o seu trabalho.
Receberá galardão por ter pregado a palavra de Deus. O plantar da semente é a
pregação inicial, única. O regar da planta é um ato diário, continuado, e mais
abundante, que garante o crescimento dos servos na graça e no conhecimento do
Senhor.


HEBREUS 10:35 Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.

Receberá galardão por ter FÉ, confiança na palavra recebida, certos que Deus é
fiel para cumpri-la.

 JEREMIAS 31:16 Assim diz o Senhor: Reprime a tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos; porque há
galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo.

Receberá galardão por estar trabalhando em favor do povo de Deus. Jeremias foi
um servo que muito padeceu e muito trabalhou pelo povo do Senhor.

 MATEUS 5:46 Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos
também o mesmo?

Receberá galardão por amar até os inimigos, em cumprimento da palavra do Senhor.
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 MARCOS 9.41 Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque
sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão.
Receberá galardão por saciar a sede do corpo de Cristo. Tudo que é feito para
o bem do corpo tem avultado pagamento/prêmio/galardão.
 JOÃO 4:36 E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna; para que, assim o que
semeia como o que ceifa, ambos se regozijem.
Receberá galardão por estar trabalhando em prol da salvação de vidas. Atividades
que promovam a separação do homem do mundo. O ato de ligar pessoas ao reino
celestial é um ATO DE AJUNTAR GALARDÕES NO REINO CELESTE. Tanto o semear –
palavra inicial, como o ceifar – palavra que leva a morte da carne e nascer
para o Espírito Santo geram festa e alegria no céu.
 MATEUS 10:42 E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos,
em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
Idem.
 LUCAS 6:35 Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será
grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo; porque ele é benigno até para com os ingratos e
maus.
Receberá galardão amar, emprestar... Até os inimigos. Esse tipo de amor é fruto
do Espírito santo e somente através do Espírito Santo. Os servos guiados pelo
Espírito Santos são capazes de fazerem o que Ele estará guiando, revelando para
ser feito. Não se trata de obra de caridade, mas de uma obra de amor vinda da
eternidade.
 MATEUS 6:5 E, quando orares, não sejas como os hipócritas; pois se comprazem em orar em pé nas
sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o
seu galardão.
Receberá galardão por ORAR. Oração é um excelente meio de trabalharmos na obra
do Senhor, SEM APARECERMOS. Em segredo, no oculto do nosso “quarto”, no segredo
do nosso “coração” podemos dia e noite trabalhar sem chamar a atenção, nem
desejar UM RECONHECIMENTO HUMANO. Deus é aquele que ver em oculto e
recompensará.
 LUCAS 6:22,23 Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem,
e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do homem. 23 Regozijemse nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados
deles trataram os profetas.
Receberá galardão por sofre os restos das aflições de Cristo. Não é um chamado
para gloria terrena, mas um chamado para sermos, muitas vezes, odiados,
injuriados, rejeitados, caluniados, perseguidos, discriminados, por sermos
servos do Senhor.
 MATEUS 5:11,12 Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo,
disserem todo o mal contra vós por minha causa. 12 Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a
sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
Idem.
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 COLOSSENSES 3:23,24 E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não
aos homens, 24 Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o
Senhor, servis.
Receberá galardão por fazer “TUDO” da melhor forma possível, POR AMOR AO SENHOR.
Não importa se o patrão, o pai, a mãe, o governo não é o melhor. Os servos
estão servindo a Jesus e não a homens.
 JOÃO 4:36,38 E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna; para que, assim o
que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. 38 Eu vos enviei a ceifar onde vós não
trabalhastes; outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho.

15)

COMO DEVEM SER PRESTADOS OS SERVIÇOS DOS SERVOS AO SENHOR?
 MATEUS 6:1 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes
vistos por eles; aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus.
Os servos devem agir sem fazer propaganda, sem anunciar o que está sendo feito
pelas suas próprias mãos. Como disse Jesus: Que a mão direita não saiba o que fez a
esquerda...
Há um ensino falso que levam as pessoas a “ANUNCIAREM”, darem “TESTEMUNHOS” do/o
que é feito pelo Senhor através de si mesmas. Com isso o galardão é perdido. Restam
apenas honrarias humanas – já receberam o galardão do reconhecimento, honra e admiração
humana.
TESTEMUNHAR não é falar de si mesmo,56 No âmbito cristão, falar de sim mesmo é
lançar mão na gloria devida a Deus.
Uma testemunha fiel FALA, TESTIFICA de atos que viu – testemunho direto, ou ouviu,
ficou sabendo, de uma fonte fiel – testemunho indireto.
Quando alguém fala do que Jesus fez na sua vida, ou na vida de outrem, através
desse alguém, NÃO É UM TESTEMUNHO VERDADEIRO. POIS, NESTE CASO A PESSOA NÃO É TESTEMUNHA,
MAS “PARTE”, “PARTICIPANTE” daquele feito. Nesse caso a pessoa acaba por pegar a gloria
do Senhor para si. (É um ladrão da gloria de Deus. Por isso, Jesus disse que todos os
que vieram antes Dele eram ladrões. São atos típicos de: Judas Iscariotes, de Geazi –
servo de Eliseu).
UMA TESTEMUNHA ISENTA E FIEL É AQUELA QUE EXPÕE O QUE OUTRO FEZ,57 E O BÔNUS E O
ÔNUS DO FEITO É TODO DAQUELE QUE FEZ TAL FEITO. Uma testemunha é neutra e nada leva
pelo feito que testemunhou sobre outra pessoa.

 MATEUS 6:2 Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como
fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade
vos digo que já receberam o seu galardão.
Idem.

56

JOÃO 5:31 Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro.

57

JOÃO 5:32 Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que Ele dá de mim é verdadeiro.
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 MATEUS 6:16 E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas;
porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos
digo que já receberam o seu galardão.
Os servos devem evitar anunciar o que fez, ou está fazendo, “por
ordem” e “em nome do Senhor”.
Não é cabível sequer atos disfarçados os quais venham a revelar as
ações que DEVEM FICAR EM SEGREDO. Deus ver tudo. Se nos expusermos
diante dos homens é por que estamos buscando “honra” de homens - isso é
um ato de hipocrisia e egolatria.
Quem revela o segredo e “TESTEMUNHA” daquilo que, PESSOALMENTE,
está fazendo para Deus, ou para outras pessoas, ESTÁ BUSCANDO “ELOGIOS”,
“reconhecimento”, e isso, é um ato tão maligno, tão abominável, diante
de Deus quanto à fofoca, o disse-e-me-disse.58
 MATEUS 19:29 E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou
campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna.
Os servos recebem galardões ainda no presente século. Exemplo disso é
visto nas bênçãos cumpridas na vida daqueles que honram “pai e mãe” e
DEUS os abençoa, por terem obedecido a esse princípio citado na palavra
de Deus.
 MATEUS 6:5 E, quando orares, não sejas como os hipócritas; pois se comprazem em orar
em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade
vos digo que já receberam o seu galardão.

Não é só a oração que tem que ser feita “no interior do quarto e de portas
fechadas”. De nada adiantaria orar em segredo e DEPOIS SAIR DIZENDO, sem um
sério motivo, que orou, jejuou, etc.
É muito comum vermos pessoas anunciando: eu orei, eu jejuei, eu louvei,
eu consultei, eu madruguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não fiz aquilo outro,
eu, eu...
O anunciador de seus próprios feitos não terá galardão diante de Deus.
Ficam apenas com a gloria e reconhecimento terreno e humano.

16)

QUAL O GALARDÃO DOS SERVOS?
Resposta: NO CÉU É “aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu é o que
Deus tem preparado para os seus servos”, VIDA ETERNA, COMUNHÃO COM DEUS,
alegria eterna,...
NO PRESENTE SÉCULO, vemos na palavra muitas promessas de bênçãos,
recompensas, galardões, tais como: riquezas, vida longa, filhos,
livramentos, saúde, prosperidade, tudo que fizer prosperará, não mendigar

58

Para mais detalhes leia nosso trabalho sobre a “tipologia maligna do pecado”.
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o pão, porta aberta no céu, o ministrar dos anjos em seu favor, limpeza
para produzir mais frutos...
VERSÍCULOS:
 ROMANOS 2:5-6,7 Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesoura

“dia

ira para ti no

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...

 JOÃO 5:28,29 Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros
ouvirão a sua voz. 29 E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida...
 II CORÍNTIOS 5:1 Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de
Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
 PROVÉRBIOS 22:4 O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida.
 LUCAS 6:23 Folgai nesse dia, exultai; porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim
faziam os seus pais aos profetas.
 COLOSSENSES 3:24 Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o
Senhor, servis.
 PROVÉRBIO 22:4 O galardão da humildade e o temor do SENHOR são riquezas, honra e vida.
 GÊNESIS 15:1 Depois destas coisas veio à palavra do SENHOR a Abrão em visão, dizendo: Não temas,
Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão.
 SALMO 58:11 Então dirá o homem: Deveras há uma recompensa para o justo; deveras há um Deus
que julga na terra.
 SALMO 127:3 Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.

17)

QUAIS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ÍMPIOS?
RESPOSTA: Aqueles que não forem justificados pelo Senhor tem seu fruto,
obra, ou trabalho, no reino da injustiça. São obras que são malignas aos
olhos do Senhor.
Mesmo obras, aparentemente, boas, mas feitas sem o Senhor, não serão
computadas a favor dos ímpios.
Sem o Senhor, o homem “NADA” pode fazer que fosse bom aos olhos de
Deus. Jesus disse que “até aquilo que parece ter lhes será tirado”.59

59

MATEUS 13:12 Porque àquele que tem, se dará, e terá em abundância; mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será
tirado.
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VERSÍCULOS SOBRE OBRAS DOS ÍMPIOS:


PROVÉRBIOS 11:18 (a) O ímpio faz obra falsa...;

 ATOS 1:18 Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniqüidade; e, precipitando-se, rebentou
pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram;
 II PEDRO 2:13 Recebendo o galardão da injustiça; pois que tais homens têm prazer nos deleites
quotidianos; nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos,...

18)

QUAL O GALARDÃO DOS ÍMPIOS?
Resposta: Galardão dos não-salvos será o juízo condenatório sobre seus
feitos contrários à palavra de Deus.
Galardão não é o mesmo que bênção. Galardão é retribuição, é salário,
pagamento, prêmio por qualquer “trabalho” feito.
Como a obra dos ímpios são malditas o galardão/pagamento que receberão
também será maligno. O galardão que lhes é próprio por justiça terá uma
natureza de juízo condenatório. Receberá um galardão da “injustiça”, um
galardão de não justificado, de maldição.

VERSÍCULOS:


ROMANOS 2:5-6,8 Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras 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:... 8 Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e
obedientes à iniqüidade; 9 Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal...

 JOÃO 5:28,29 Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros
ouvirão a sua voz. 29...E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação;
 II SAMUEL 3.39 Que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei; estes homens, filhos de Zeruia, são mais
duros do que eu; o Senhor pagará ao malfeitor, conforme a sua maldade.
 PROVÉRBIOS 23:20 Porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se
apagará.
Não terá galardão benigno, mas uma retribuição ruim, segundo as obras
malignas.
 II PEDRO 2:13

Recebendo o galardão da injustiça; pois que tais homens têm prazer nos

deleites quotidianos; nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam
convosco.
 SALMO 109:17,18,20 17 Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou
a bênção, ela se afaste dele. 18 Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa assim penetre ela
nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite. 20 Seja este o galardão dos meus
contrários, da parte do Senhor, e dos que falam mal contra a minha alma.
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APOCALIPSE 21:8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos
fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde
com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.

19) APÓS O MILÊNIO, APÓS O TRIBUNAL DE CRISTO HAVERÁ LAGO DE FOGO?
RESPOSTA: Existem vários versículos os quais nos comprovam que há um lugar
de sofrimento para quem não aceitar o Senhor Jesus como seu salvador.
O lago de fogo existe. Temos que temer ir para lá, vejamos isto na bíblia.
VERSÍCULOS:



HEBREUS 6:1,2 Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não
lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, 2 E da doutrina dos
batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno.
A ressurreição de mortos e o juízo eterno são doutrinas básicas ensinadas na
palavra de Deus.


APOCALIPSE 21:8 Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. 8 Mas,
quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros,
e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é
a segunda morte.

O lago de fogo é chamado, popularmente, de inferno, é o lugar de sofrimento eterno.


APOCALIPSE 14:9-11 E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a
sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, Também este beberá do vinho da ira de Deus, que
se deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre... E a fumaça do
seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm repouso nem de dia nem de...



II TESSALONICENSES 1:9 E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor
Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, Como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não
conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo; Os quais, por
castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder.



DANIEL 12 E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,... E outros para vergonha e desprezo
eterno.



MATEUS 25:41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim,
malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.



MARCOS 9:44 Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga...



... Etc.
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20) APÓS O MILÊNIO, APÓS O TRIBUNAL DE CRISTO HAVERÁ CÉU, GOZO
ETERNO?
RESPOSTA: Sim. O céu é citado como um lugar de consolo eterno, para o povo
de Deus.
VERSÍCULOS:
 I CORÍNTIOS 2:9 Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviram,
E não subiram ao coração do homem, São as que Deus preparou para os que o amam.


21)

II CORÍNTIOS 12:2-4 Conheço um homem em Cristo que há catorze anos... Foi arrebatado ao terceiro céu. 4
Foi arrebatado ao paraíso; e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar.

APÓS O TRIBUNAL DE CRISTO AINDA EXISTIRÁ TERRA? QUAL TERRA?
Resposta: Sim. No entanto, será uma nova terra. A terra atual NÃO será
reformada. Não existe na bíblia um ensino de reforma para a terra atual, com
a finalidade dela se tornar eternamente habitável. Ao contrário do ensino de
reforma é ENSINADO QUE ESTA TERRA SERÁ destruída.60
É verdade que durante o milênio a terra passará por mil anos de
prosperidade em todos os aspectos, tendo em vista a presença do Senhor aqui,
e porque o adversário estará preso neste período. Todavia, isso não deve ser
confundido com uma restauração da terra para ela durar para sempre. Pois, a
bíblia é clara em dizer que esta terra, ainda que melhorada durante o milênio,
será destruída, e uma nova terra será criada. O Senhor criará um novo céu e
uma nova terra, é o que diz a bíblia.
Quem prega restauração para esta terra é porque não crê em toda a bíblia,
e por isso está ensinando heresias.
Deus sabe tudo, portanto, sabe a diferença entre uma nova terra e uma
terra reformada. Quando em vários versículos o Senhor diz que criará UM NOVO
CÉU E UMA NOVA TERRA é por que de fato Ele irá cumprir a sua palavra. Não há
dúvidas quando Deus fala em criar do “nada”, e quando Ele fala em restaurar,
reedificar, renovar.
A nova terra será criada do “nada” à semelhança de como Ele criou do
“nada” tudo que hoje existe.61

60PARA

MAIS DETALHES LEIA NOSSO TRABALHO: ENTENDENDO O QUE E HADES SEOL INFERNO E LAGO DE FOGO.

61

HEBREUS 11:3 Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi
feito do que é aparente.
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Jesus disse que os justos herdarão a terra. No entanto, a terra que os
justos herdarão não é esta terra que conhecemos, mas uma nova terra, por que
esta terra deixará de existir.
VERSÍCULOS FALANDO DO FIM DA TERRA ATUAL:
 APOCALIPSE 21:1... Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,...
A terra atual deixará de existir...

 II Pedro 3:10... Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a
terra, e as obras que nela há, se queimarão.
 II PEDRO 3:12... Os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão...
A terra atual será destruída pelo fogo...

 ISAIAS 65:17 Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá mais lembrança das coisas
passadas, nem mais se recordarão. 18 Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio; porque
eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. 19 E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei
no meu povo; e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor.
No céu e nova terra. O Senhor não disse que “reformaria” o céu e a terra atual. Disse
que criará tudo novamente...


II CORÍNTIOS 4:18 Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque
as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas;
Temporais = passageira. Isto é não permanente. A nova terra que ainda não vemos será
uma terra eterna, permanente...

 HEBREUS 12:26 A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez
comoverei, não só a terra, senão também o céu. 27 E esta palavra: Ainda uma vez, mostra a mudança
das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. 28 Por isso, tendo
recebido um reino que não pode ser abalado...


HEBREUS 2:5 Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos.
Novo mundo, mundo futuro, e não o mundo atual.

 HEBREUS 11:13-16 Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas; mas vendo-as de longe,
e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14 Porque, os
que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. 15 E se, na verdade, se lembrassem
daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. 16 Mas agora desejam uma melhor, isto é,
a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou
uma cidade.
Estrangeiro na terra atual. Buscam uma nova pátria celestial.

 II TIMÓTEO 4:17,18 Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a
pregação, e todos os gentios a ouvissem; e fiquei livre da boca do leão. 18 E o Senhor me livrará de toda a
má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial; a quem seja glória para todo o sempre.
Reino não desta terra, mas um reino celestial.
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 I JOÃO 2:17 E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre. (Esta terra vai passar. Ela vai deixar de existir).
O mundo passa e passará totalmente.

 SALMO 37:28 Porque o SENHOR ama o juízo e não desampara os seus santos; eles são preservados para
sempre; mas a semente dos ímpios será desarraigada. 29 Os justos herdarão a terra e habitarão nela
para sempre.

Nesse versículo está se referindo à TERRA FUTURA, POIS, a terra
atual SERÁ EXTINTA, pelo fogo.
Se achássemos que é desta terra que o salmista está falando teríamos
como consequência achar que a bíblia tem contradições, a saber:
 Como habitar para sempre numa terra que não existirá para sempre,

segundo a bíblia?
 Como achar que esta terra durará para sempre se há vários versículos

dizendo que ela será extinta pelo fogo?
Sabemos que não há contradições na bíblia, resta nos DIZER QUE SE
TRATA DA NOVA TERRA.
A terra que durará para sempre é a terra ou mundo futuro, a nova terra
prometida, o novo reino, também descrito anteriormente.
Além do mais, como poderia O senhor Jesus NOS DAR esta terra se ela
já é nossa?
A TERRA ATUAL E TUDO QUE NELA EXISTEM já NOS FORAM DOADOS, DURANTE A CRIAÇÃO.
Não faria o menor sentido recebermos de Deus a terra que já nos foi dada e
entregue.
Leiamos:


GENESIS 1:27-30 E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; homem e mulher os
criou. 28 E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitaia; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move
sobre a terra. 29 E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face
de toda a terra; e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. 30 E a todo o
animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva
verde será para mantimento.
Assim, podemos crê que Deus tem uma nova terra para os salvos. Uma terra
permanente, com várias características totalmente diferentes da terra atual.
Na terra futura que herdaremos não haverá noite:


APOCALIPSE 21:25 E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite.
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APOCALIPSE 22:5 E ali não haverá mais noite,...

O entendimento humano no qual, no qual esta terra será restaurada, e o
paraíso será nesta terra, e NÃO HAVERÁ UMA NOVA TERRA, envolve uma GRANDE
contradição bíblica. Por que em APOCALIPSE 22 e 23 está dizendo que na NOVA
TERRA não tem noite e em GENESIS 8:21-22 DEUS DISSE QUE NÃO CESSARIA O DIA
E A NOITE nesta terra.
VEJAMOS ISSO: 62


GENESIS 8:21-22 E o SENHOR sentiu o suave cheiro, e o SENHOR disse em seu coração: Não tornarei
mais a amaldiçoar a terra por causa do homem; porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua
meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. 22 Enquanto a terra durar, sementeira e
sega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão.

A bíblia não contém contradição, portanto, o paraíso será em uma nova
terra, infinita, onde não há sol, nem dia, nem noite, nem mar.
Por determinação de Deus sempre haverá dia e noite nesta terra, enquanto
ela durar.

62

NESTA PASSAGEM DEUS FALA QUE A TERRA TEM DURAÇÃO EXISTENCIAL. ALÉM DISSO, DIZ QUE O DIA E A NOITE
NÃO DEIXARAM DE EXISTIR NESTA TERRA. NA TERRA VINDOURA NÃO HAVERÁ NOITE NEM SOL, E NA TERRA ATUAL
SEMPRE HAVERÁ DIA E NOITE EM FUNÇÃO DA Existência do sol.
NA TERRA FUTURA QUE HERDAREMOS NÃO HAVERÁ: MAR, SOL, NEM LUA, PECADO, MORTE, SOFRIMENTO, DOR,
TEMPLOS, MALDIÇÃO, FILHOS, CASAMENTO, CONSTRUÇÕES HUMANAS:


APOCALIPSE 21:1.... E o mar já não existe.



APOCALIPSE 21:23 E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de
Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada.

 APOCALIPSE 22:5 E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor
Deus os ilumina; e reinarão para todo o sempre.


APOCALIPSE 21:27 E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira;...



APOCALIPSE 21:4... e não haverá mais morte,...



APOCALIPSE 21:4 E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima;... nem pranto, nem clamor, nem dor; porque
já as primeiras coisas são passadas.

 APOCALIPSE 21:22 E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.


APOCALIPSE 21:3 E ali nunca mais haverá maldição contra alguém;...



LUCAS 30:34-35 E, respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se, e dão-se em casamento;
35Mas 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.
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Somando se a isso, o termo, em GENESIS 8:21-22, “enquanto a terra durar”,
aponta para um prazo de validade existencial finito imposto por Deus, PARA
ESTA TERRA...
Por sua vez, a existência do reino celestial é eterna, infinita ... E ali,

na nova terra NÃO HAVERÁ NEM DIA NEM NOITE, portanto não há contagem de
tempo cronológico...

APÓS O TRIBUNAL DE CRISTO QUEM REINARÁ? JESUS OU DEUS PAI?

22)

Resposta: Depois que todos os inimigos de Jesus forem vencidos, Jesus
entregará tudo a Deus pai. Deus reinará soberano sobre tudo e sobre todos.
Não esqueçamos que Jesus é UM COM DEUS PAI.
VERSÍCULO:


23)

I CORÍNTIOS 15:28 E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se
sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.

TENTANDO CONCLUIR.
Durante toda a história da igreja é visto que alguns, contra a palavra,
inserem informações na bíblia, ou no discernimento da mesma, agem com o
fermento dos fariseus.63 Outros retiram, ou ignoram a palavra, em muitos
aspectos, agem com o fermento dos saduceus.64
A palavra do Senhor descreve a segunda vida de Jesus, é nela que temos
que acreditar.65 Ela não é contraditória, nem omissa. A bíblia não precisa
de criatividades teológicas para retirar versículos, ou para suprir lacunas,
pois não há excesso, nem lacunas, na mente de Deus.
Quem advoga a ressurreição antes da Grande Tribulação está RASGANDO
vários versículos da BÍBLIA. Ela claramente diz que Jesus só virá depois do
advento da “apostasia”, após a instalação plena do “anticristo”, e
posteriormente a grande tribulação. Isso em nada descaracteriza a “iminência

63

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



64

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

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


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



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

65

MARCOS 13:31 Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
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da segunda vinda de Jesus”, nem a necessidade de estarmos preparados para a
ressurreição e para o arrebatamento.
Se alguém disser que Jesus poderia voltar hoje deveria se perguntar: O
anticristo está reinando? A apostasia plena está instalada? A Grande
Tribulação estar próxima de atingir os sete anos de duração? Esses sinais
que antecedem a segunda vinda de Jesus já se cumpriram?
Se forem afirmativas as perguntas anteriores, então, Jesus pode voltar
“iminentemente”. Caso, ainda, não sejam verdadeiras todas as perguntas acima
então deverão aguarda para poder dizer que o Senhor está chegando a qualquer
momento.
Jesus e seus profetas disseram que a segunda vinda do Salvador só
ocorrerá depois de muitos sinais gerais e dos eventos do: Estabelecimento do
reinado do anticristo, da apostasia geral, e da Grande Tribulação.
As novas roupagens que recebeu o ensino da pré-tribulação, no século
XX, levou a segunda vinda de Jesus para o meio da Grande Tribulação, e uma
outra teoria diz que Jesus virá antes da grande tribulação. Essas novas
abordagens dispensacionais não resolveu todo o problema do prétribulacionismo.66 O ensino herético de uma vinda de Jesus antes da Grande
Tribulação não tem explicação bíblica para:
 A questão da inexistência, na bíblia, de três, ou mais, vindas de Jesus.

A bíblia fala somente de duas vindas – uma para morrer na cruz por todos
e outra para ressuscitar e buscar os salvos;
 Não esclareceu nem resolveu a questão da inexistência na bíblia de uma

vinda secreta;
 Não resolveu a questão da salvação de pessoas na segunda metade da

Grande Tribulação – há salvação é por que o corpo-de-cristo e também o
Espírito Santo estarão presentes ali;
 Não esclareceu nem resolveu a questão da presença do Espírito Santo e

do corpo de Cristo, (os salvos), na segunda metade da Grande Tribulação.
Salvação tanto de gentios como de judeus;
 Não esclareceu nem resolveu a questão de um só povo espiritual, o corpo

de Cristo. O povo do Senhor é um só povo é uma só descendência, uma só
geração da fé, de todas as tribos da terra;
 Não esclareceu nem resolveu a questão de alguns participarem das bodas

e outro não participarem, pois só teriam sido salvos depois de um
66

O meso/mid tribulacionismo originário só resolveu a questão de dois sinais citados pelo apóstolo
Paulo. A saber: A apostasia e a instalação do império do ANTICRISTO. O restante do problema fica
mais confuso.
O novo tipo de meso/mid tribulacionismo, que trouxe as trombetas para fora da grande tribulação,
tornou a IGNORAR O GRANDE SINAL ENSINADO POR JESUS E SEUS PROFETAS PAULO, JOÃO E DANIEL. A SABER A
PRESENÇA DO ANTICRISTO NO LUGAR SANTO, ANTES DA SEGUNDA VINDA DE JESUS.
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arrebatamento secreto (?), sem previsão na bíblia. Se Jesus viesse antes
de completar o número dos salvos, os salvos da Grande Tribulação ficariam
de fora da boda do Cordeiro;
 Não esclareceu nem resolveu a questão da inexistência de salvação por

obras da lei. Quando Jesus vier o Espírito Santo deixará de ser derramado
como é concedido hoje. Restaria uma salvação por obras, mas isso é algo
impossível segundo a bíblia;
 Não esclareceu nem resolveu a questão do não entendimento literal da

bíblia. A bíblia deve ser discernida espiritualmente, e não pela letra,
pela gramática humana;
 Não esclareceu nem resolveu a questão da vinda de Jesus para buscar o

seu corpo ter como consequência o fechamento do período de salvação.
Quando Jesus vier encerrará o período da salvação. Então como ainda
haveria salvação depois disso?
 Não esclareceu nem resolveu a questão da duração das bodas do Cordeiro.

Antes diziam que seria de sete anos, agora, com a doutrina MIDTRIBULACIONAL, dizem que será de 3,5 anos. O certo é que boda é casamento
e o casamento do Senhor com sua igreja será um casamento eterno. Não
existe na bíblia menção alguma a uma festa de boda de Jesus com duração
de sete anos, nem de 3,5 anos duração.
Não há fundamento bíblico válido, para uma vinda de Jesus antes da
Grande Tribulação. Qualquer que seja a vinda antes da Grande Tribulação quer
seja uma vinda pré, mid, meso tribulacional, irá ferir vários ensinos da
sagrada escritura, e acrescentar outros ensinos não existentes na bíblia.
Para aceitar uma vinda antes da Grande Tribução tiveram que criar
novidades sem fundamento bíblico válido, do tipo:







Arrebatamento secreto;
Acepção de pessoas para poder salvar depois da vinda de Jesus, período
em que a porta da salvação já estará fechada;
Separação entre o povo de Deus – Israel espiritual e igreja
espiritual, pois para os dispensacionalistas, não seriam um só corpo,
uma só descendencia, um povo único de Deus...;
Discernimento da bíblia ao pé da letra...;

PREGAÇÃO DO MEDO: alguns acham que é fácil influenciar na
conversão das pessoas através da pregação de uma vinda
antecipada, a qualquer “momento”, antes do cumprimento de todos
os sinais. Exemplo disso: A pregação de um arrebatamento antes
da grande tribulação.
Acham que as pessoas com “medo” de não serem salvas acabam
aceitando o evangelho. Isso seria uma salvação, pela mentira
e por medo. Entretanto, isso não existe na bíblia. O que salva
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é a fé na verdade, fé em Jesus. Diz a bíblia, em JOÃO 8:32,
“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”.




O que salva é o conhecimento da verdade e NUNCA o conhecimento
da mentira de um arrebatamento SECRETO antes, ou no meio, da
grande tribulação.
Etc.

Remexendo a história da igreja descobre-se que o ensino PRÉTRIBULACIONISTA se consagrou próximo do ano de 1.830, século, XIX. Antes
disso, a pré-tribulação apenas pouquíssimas vezes é citada, na história da
igreja, e isso depois dos anos 373, depois de Cristo.
O ensino MID/MESO-TRIBULACIONISTA, surgiu no século XX. Essa nova
doutrina racional tenta superar algumas críticas levantadas contra as
novidades dos ensinos pré-tribulacionista/ dispensacionalista. Todavia, o
repaginado ensino pré-tribulacional, continuou sustentando velhas heresias
e estabelecendo novas heresias, com isso muitas doutrinas bíblicas são
distorcidas, rasgadas ou despresadas.
Todo ensino de uma vinda de Jesus antes do fim da Grande Tribulação
NÃO é um ensino encontrado nas sagradas escrituras, nem no seio da igreja
apostólica. Por causa da falta de verdade bíblica, esse ensino deve ser
descartado, porque levará à morte os crentes que estiverem confiados nessas
filosofias-teológicas.
O ensino dispensacionalista, todo ele, somente serve para multiplicar
a descrença na palavra de Deus, e, consequentemente, serve só para apostatar
os crentes da fé genuina no Senhor.
Uma pessoa que se achar durante a Grande Tribulação e que conhece
somente os variados ensinos pré-tribulacionistas/dispensacionais tem elevada
probabilidade de se comporta da seguinte forma:

 Se for fiel, abandonará a fé achando que Jesus veio e ele ficou.
Descrerá na palavra achando que Jesus foi injusto com ele. Caso
creia que não há mais chance irá apostatar, indo para o mundanismo.
Caso ache que há uma segunda chance, CONFORME o ensino
dispensacionalista/pré-tribulacionista, irá enveredar pela busca
de uma salvação por sua própria fidelidade. Como não existe
salvação por obras humanas, perderá a salvação.

 Se foi infiel no período anterior à grande tribulação, e quiser
se salvar, enveredará pela apostasia de uma salvação pela força e
pelas obras humanas – se apostatando da fé no sangue do cordeiro
de Deus. Buscará uma salvação por obras da Lei e assim ficará sem
salvação.
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O sangue do cordeiro não foi suficiente para salva-lo, durante o
período da graça. Agora o infiel acha, ERRONEAMENTE, que sua
própria justiça irá agradar a Deus. Resultado, também, não será
salvo, pois não há salvação por obras humanas.
COMO vemos, de todos os meios, o DISPENSACIONALISMO, PRÉ-TRIBULACIONISTA
mina o propósito do Senhor que é salvar pessoas durante a Grande Tribulação.
As pessoas acharão que a Grande Tribulação é sinal que Jesus já veio.
No entanto, a Grande Tribulação é o maior sinal da IMINÊNCIA da vinda de
Cristo. É momento das pessoas infieis e da igreja morna, que vivenciará a
Grande Tribulação, BUSCAREM as bençãos do Espírito Santo. É para isso que
servem os sinais do princípio das dores e os sinais da grande tribulação e
da vinda do Filho de Deus. São os alertas do Senhor para que o homem vá
buscar a salvação em Jesus, pois ainda é tempo de salvação durante o tempo
de execução dos sinais.
Hoje os ensinos pré e mid tribulacionais tem servido para criar crentes
mornos. Muitos acham que haverá uma segunda chance para o quem for “fiél até
a morte”, depois da vinda do Senhor. Porque creem em salvação por obras da
lei e SEM o sangue do salvador JESUS. Eles pregam uma segunda chance de
salvação, durante a Grande Tribulação, sem o sangue do cordeiro.
Ao invés dos crentes estarem se preparando, se santificando, muitos
estão vivendo no MUNDO, achando que caso Jesus venha, ainda haverá uma chance
de se livrarem da morte eterna se não negarem a Jesus, durante a Grande
Tribulação.
Os servos não podem esquecer que nos últimos 2000 anos muitos crentes
morreram e muitos outros partirão até Jesus voltar. Para os que morreram
em Cristo, e para os que ainda morrerão o importante é estar preparado para
a morte física. A vinda de Jesus poderá pegar desprevenido somente aqueles
os quais estiverem vivos quando Ele vier.
Dizem que o ensino de uma vinda iminente serviria para as pessoas
estarem preparadas. Essa expectativa não se confirma, ao contrário, a
própria história da igreja, que já está na casa dos 2.000 anos, serve para
as pessoas descrerem NA IMINÊNCIA, e em tudo o mais da bíblia.
Se não tivessem sido induzidas ao erro não teriam suas esperanças
fundadas em mentiras racionais, as quais não se cumprem como são ensinadas.
Os servos precisam lembrar que sua vida está limitada, na grande
maioria, a algo abaixo de 100 anos, sem falar que muitos morrem ainda
jovens.
Jesus vem, creiamos nisso.
Os sinais do princípio das dores estão por toda a parte. Entre eles
estão às queimadas, as guerras, as poluições, a mortandade de animais, os
terremotos, os maremotos, as fomes, as pestes – todos esses SINAIS DO
“PRINCÍPIO DAS DORES”. SÃO AÇÕES permitidas por Deus e executadas pelos
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HOMENS E pela NATUREZA. São os sons e gemidos da terra e dos homens, sob o
reino do adversário.
Porém, os toques de trombetas serão AÇÕES PROMOVIDAS POR DEUS e
executadas por anjos – aumentando terrivelmente as dores dos homens e os
gemidos da natureza.
Com os toques de trombetas o Senhor começa a se mover para por fim ao
reinado do inimigo na terra.
Não devemos confundir os sinais do princípio das dores com os sinais
das dores plenas, os quais são as dores da Grande Tribulação, gerados pelos
efeitos dos toques das trombetas e pelas ações do anticrito. Confundir um
sinal com outro gerará heresia e descrédito na palavra do Senhor.
Os defensores da vinda de Jesus antes da Grande Tribulação, os prétribulacionistas, criaram várias doutrinas HUMANAS para adequar a palavra
de Deus ao entendimento racional deles de uma vinda do Senhor Jesus antes
da Grande Tribulação.
Listaremos as doutrinas mais defendidas por eles, e sem fundamento
bíblico válido:










A pré-tribulação – Jesus viria segunda vez, INVISÍVEL, antes da
Grande Tribulação. Esse é o principal ensino dispensacionalista;
Arrebatamento secreto – os servos, vivos e mortos, seriam
arrebatados em segredo para não sofrerem na Grande Tribulação;
O entendimento da bíblia ao pé da letra;
A separação do povo de Deus, entre judeus e não judeus;
A salvação por obras da lei;
A salvação só para judeus durante a Grande Tribulação;
O cumprimento das profecias somente literalmente;
As sete dispensações, ou oito dispensações – dependendo do credo;

Nada disso tem fundamento bíblico, válido.
Como vemos, até aqui, todas essas doutrinas dispensacionalistas são
invencionices racionalizadas. São fábulas ARTIFICIALMENTE CONSTRUÍDAS. São
fermentos humanos, ou demoníacos, os quais fazem acréscimos, ou supressões,
às sagradas escrituras. Como tal, por não terem aparo bíblico, todo esse
castelo de areia deve ser totalmente rejeitado pelos servos do Senhor.
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Quanto à palavra “dispensação”,67 a biblia fala que Deus doou muitas
coisas a seus servos, tanto concedeu dádivas pessoais como coletivas.
Exemplos: Deus deu sabedoria,68 fé,69 milagres, força, vitória...
Dentre as bençãos gerais DISPENSADAS a todos se DESTACAM o livrearbítrio, a lei, a graça, e a oportunidade de salvação.
Os apóstolos João e Pedro escreveram a respeito da graça e da lei que
haviam sido “DADAS” por Deus, ou seja, a lei e a graça foram
“dispensadas/concedidas”. Eles escreveram a respeito das duas alianças, ou
testamentos, dadas por Deus. A aliança, ou testamento, selado com sangue
de animais – a lei de Moisés. A outra aliança selada com o sangue de Jesus.
O novo testamento “dispensado” através da graça de Jesus.
Vejamos as referências:
 JOÃO 1:17 Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus
Cristo.
 I PEDRO 1:10 Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que
profetizaram da graça que vos foi dada.
Paulo, o apóstolo dos gentios, utilizou a expressão dispensação,
principalmente, no contexto do ministério que ele recebeu de Deus para
realizar.
Vejamos isso:
 I CORÍNTIOS 9:17 E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio; mas, se de má vontade,
apenas uma dispensação me é confiada;
 EFÉSIOS 3:2,8,9 Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para
convosco me foi dada; 8 A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça
de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo,
9 E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve
oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo;
 COLOSSENSES 1:25 Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus,
que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus;
 ROMANOS 15:15 Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos
trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada;
67

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

68

II PEDRO 3:15 E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor; como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhe foi dada.
69

JUDAS 1:3 Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrevervos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
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 I CORÍNTIOS 3:10 Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio
arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele;
Não podemos transforma todas as dádivas de Deus em alianças ou
dispensações porque além de banalizar o sacrifício de Jesus gerará uma
confusão infindável de coisas dispensadas, ao bel-prazer do homem.
Deus dispensou tudo para seu povo. Exemplos de algumas das coisas que
Deus dispensou, concedeu a seu povo: A caminhada para a terra prometida, a
nuvem e a coluna de fogo durante a caminhada no deserto, o maná, as
codornizes, o caminho pelo mar vermelho, as vitórias nas guerras, os juízes,
os profetas, os reis, o tabernáculo, o templo, os juízos, a escravidão na
babilônia, a construção dos muros e do templo, os varões de guerra, a fome,
os cativeiros, as 12 tribos de Israel, as cidades de refúgio, a água da
rocha, etc.
Como vemos sete ou oito dispensações é pouco para falar do que Deus
“DISPENSOU” ao homem. Entretanto, sete ou oito dispensações são acréscimos
e fermentos demais para falar do único projeto de salvação “DISPENSADO” ao
homem através de Jesus.
A lei de Moisés e a graça de Jesus falam de alianças “dadas/dispensadas”
ao homem, para termos comunhão com Deus.
A primeira é uma aliança tipológica, (um aio70), e a segunda a aliança
no sangue de Jesus é a verdadeira aliança que salva o homem.
Não é verdade que houve outras alianças ou “dispensações”. Ir além das
duas “alianças/dispensações”, da aliança da lei de Moisés e do sangue de
Jesus é pura criação de fábulas teológicas, se base bíblica.
Se continuarmos aceitando passivamente doutrinas teológicas humanas elas
nos levarão para a apostasia. Porque cedo ou tarde será constatada uma fé
em algo que não se confirmará, por não ser a palavra do Senhor.
O desapontamento, a decepção, levará os crentes a se afastarem da fé na
palavra de Deus, e culminará na apostasia total.

Exemplo de conduta correta contra doutrinas que não venha do
Senhor é encontrada no livro de Atos dos apóstolos.71 Eles detectaram
ensinos farisáicos, ensinos racionais, sendo dissiminados no meio da
igreja, e de pronto, se reuniram e eleminaram aqueles ensinos misto
de letra da lei e razão humana.

70

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


GÁLATAS 3:24 De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados.

 ROMANOS 10:4 Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê.
71
ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULOS 15 E 21...
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Os apóstolos não ficaram envergonhados, por ter encontrado ensinos
humanos no meio da igreja, ou receiosos do que muitos iriam falar.
Simplismente eliminaram as doutrinas heréticas do meio da igreja.
Outro exemplo:
O velho testamento cita que a palavra de Deus tinha sido perdida, durante
o tempo dos reis dos judeus, sendo encontrada depois de anos. Então, foi
constatado que as práticas no serviço do Senhor estavam desajustadas com a
palavra de Deus.
Um rei do povo de Deus,72 levou o povo do Senhor a viver novamente
conforme a vontade do Pai celestial. Por causa da integridade daquele rei
o povo do Senhor alcançou um grande reavivamento espiritual, naquela época.
A responsabilidade por fazer o povo andar seguindo a palavra, nos dois
casos acima citados, competiu aos que estavam no “governo” do povo por
vontade do Senhor.
Hoje, o zelo pelo cumprimento da palavra na vida das ovelhas do Senhor
compete aos que foram levantados para exercer o governo. Esses têm como
obrigação governar o povo “segundo a palavra de Deus”.
Se um “pastor” detectar algo em desacordo com a palavra de Deus, não é
facultado optar em ajustar, ou não, o viver do povo à palavra. Fazer
conforme a palavra de Deus é uma obrigação dos servos, sejam quais forem.
Não atender as sagradas escrituras tem a consequência de o povo continuar
vivendo o desvio e ir parar na apostasia total, e por fim chegará à morte
eterna.

Não é cabível, para quem quer servir ao Senhor, discursos do tipo:



“É assim há muitos anos...”, “o Senhor nunca reclamou...”
Se não está de acordo com a bíblia não há porque esperá o Senhor falar
novamente, já está expresso na palavra qual é a vontade Dele. Quem fica
esperando o Senhor revelar o que Ele já disse é porque não quer obedecer,
pois já está escrito na sua palavra qual é a vontade do Senhor para a sua
igreja.



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



“Porque mudar... aprendemos assim...”
O que aprendemos só tem importância se veio do Senhor.

72

II REIS 22: 13... Ide, e consultai o SENHOR por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que
se achou; porque grande é o furor do SENHOR, que se acendeu contra nós; porquanto nossos pais não deram ouvidos
às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito.
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O apóstolo Paulo refutou como esterco tudo que tinha aprendido, depois que
veio o conhecimento da palavra de Jesus.
Ele viu que seus mestres fariseus e seus ensinos estavam contrários à vontade
do Senhor. Por isso os abandonou.
O que não devemos deixar é de cumprir a PALAVRA DO SENHOR. As práticas e
doutrinas humanas, contrárias à palavra de Deus, devem ser abandonadas, de
imediato, sem saudade alguma...

A seguir listaremos cinco FATOS os quais demonstram a impossibilidade
de Jesus vir antes da grande tribulação:

1) O anticristo só irá está reinando durante a grande tribulação.
Este inimigo só será conhecido depois de 3,5 anos do início da
grande tribulação.
O profeta Daniel, os apóstolos Paulo e João e o Senhor Jesus
citaram a segunda vinda de Jesus para depois da manifestação do
anticristo.
Quando Jesus vier irá eliminar o anticristo com o esplendor da
sua vinda.
Esplendor só existe se for algo visível, luminoso. Isso desdiz
a falácia de arrebatamento SECRETO, algo inexistente na bíblia.
Se Jesus viesse antes da grande tribulação não haveria grande
tribulação PORQUE o anticristo será eliminado quando JESUS vier.
Se Jesus eleminasse o anticristo antes da grande tribulação,
numa vinda secreta antecipada, não haveria a grande tribulação
porque o principal atormentador e executor da grande tribulação
estaria eliminado antes dela surgir.
SE JESUS VIESSE ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO Ele estaria vindo
antes do anticristo vir, e não depois do anticristo E nem DEPOIS
DA GRANDE TRIBULAÇÃO, como a palavra de Deus ensina.
2) O Senhor virá à segunda vez quando o numero de salvos estiver
completo, conforme o livro de apocalipse.
O corpo do Senhor é único. Ele é formado por todos os salvos de
todos os tempos. O povo de Deus é uma só descendência que
vive/viveu por fé.
Como até o final da grande tribulação ainda haverá salvação é
um motivo claro a demonstrar que o Senhor ainda não veio
ressuscitar o seu povo.
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Jesus não poderia vir antes dos salvos durante a grande
tribulação. Tendo em vista que o povo ainda está em plena
formação durante toda a grande tribulação.
O número de salvos será completado com os salvos durante a
grande tribulação. Se Jesus viesse antes da grande tribulação
Ele estaria vindo antes de completar o número de salvos;
O casamento, a REUNIÃO, do povo do Senhor com Jesus nos ares
será um evento único. Momento em que todos os salvos “receberão”
a coroa da vida, conforme ensinou o Aposotolo Paulo.
Como sabemos não há salvação se não houver união com Cristo.
Se os salvos durante a grande tribulação fossem deixados de fora
do casamento com Cristo NÃO HAVERIA motivo para FALAR EM
SALVAÇÃO DURANTE TODA A GRANDE TRIBULAÇÃO. Pois, salvação é
exatamente o ato de dar condições espirituais ao espírito do
homem salvo para se unir com Cristo em um só corpo;
Haverá somente UMA ressurreição de justos, quando Jesus vier, e
uma ressurreição de não justificados, depois de 1000 anos da
ressurreição dos justificados.
Quem não participar da primeira e única ressurreição dos justos
estará debaixo do poder da segunda morte, do “lago de fogo
eterno”. Conforme ensino de Jesus.
Todos os que não estiverem na ressurreição dos justos não serão
salvos.
Se o arrebatamento da igreja fosse o arrebatamento secreto antes
da grande tribulação todos os que não estivessem nesse
arrebatamento não mais seriam salvos – não haveria ressurreição
de justos para eles participarem, ela já teria ocorrido;
3) Quando Jesus vier estará imperando no mundo e nas igrejas uma
grande apostasia. Será o tempo da igreja de Laodiceia. Jesus
certa vez perguntou:...Quando, porém vier o Filho do homem, por
ventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Ainda haverá um pouco
de fé durante quase toda a grande tribulação, pois ainda haverá
salvação até próximo do fim da grande tribulação. Ainda há
adoradores e testemunhas de Jesus sendo mortas por causa da fé
em Jesus. A apostasia total, o abandono da fé, se instalará
proximo do fim da grande tribulação.
4) Jesus vem ao toque da Sétima trombeta, ante a última trombeta
apocaliptica. No tempo do toque da sétima trombeta ocorrerá a
segunda vinda de Jesus, conforme o livro de apocalipse.
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Se Jesus viesse antes da grande tribulação, Ele estaria vindo
antes do toque da sétima e última trombeta. Estaria vindo em
momento profético diferente daquele que o próprio Senhor Jesus,
e os apóstolos: Paulo, Marcos, Mateus, ensinaram que seria
depois da grande tribulação.

Muitos pré-tribulacionistas, (mid/meso), entendem que a sétima
trombeta tocará dentro, (no final), da grande tribulação, ao
contrário das confusões ensinadas por alguns deles mesmos que
ensinam haver toques de trombetas antes da grande tribulação...
5) A bíblia ensina que ao vermos Jerusalém cercada é um grande
sinal da proximidade da vinda de Jesus.
Fala também de uma Batalha chamada de armagedon a qual estará
em pleno andamento durante o toque da sétima trombeta. Momento
em que Jesus estará presente na sua segunda vinda.
Esse é mais um motivo a nos garantir que Jesus somente virá
depois da grande tribulação, momento que Jerusalém estará
vivenciando a batalha do armagedon, instante do toque da sétima
trombeta.
Por tudo o que foi escrito até aqui, dizemos fundamentados na bíblia
que: A RESSURREIÇÃO DOS JUSTOS, E A TRANSFORMAÇÃO DOS SALVOS QUE ESTIVEREM
VIVOS QUANDO JESUS VOLTAR, na segunda vinda, 73 PARA SE UNIR A ELES, SERÁ UM
ATO VISÍVEL, ÚNICO, E DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO.
AMEM... ALELUIA...

24)

PEQUENO OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.74
Que o Senhor Jesus nos lave com seu sangue, nos justifique, e nos
conceda, por sua multiforme graça, a benção de participarmos da primeira e
única ressurreição de justificados que ocorrerá logo depois das aflições da
grande tribulação.

73

A primeira vinda de Jesus foi quando Ele veio para morrer na cruz – pelos pecadores. A segunda
vinda será quando Ele vier para buscar os que aceitaram o sacrifício DELE NA CRUZ, aceitaram o
holocausto do cordeiro de Deus no calvário no lugar dos pecadores.
Depois disso a bíblia não fala em salvação, como a conhecemos e pregamos. Nem em outras vindas para
ressuscitar pessoas...
74

Mais detalhes sobre ‘OSCULO SANTO’ você encontrará em nosso trabalho: “OSCULO SANTO SEGUNDO A
BIBLIA”
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A paz do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
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