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 PREFÁCIO 

 
 Não estou adotando a posição do arrebatamento 

anterior à Tribulação porque não sou "corajoso" o 
suficiente para passar pelas perseguições do Anticristo. 
Muitos que são contrários a esse posicionamento 
podem até pensar dessa forma. Embora a igreja será 
poupada das perseguições do Anticristo, passará pela 
fase final das dores do parto que produzirão o 
Anticristo [Mateus 24:8]. 

Quando passarmos pelas "guerras, rumores de 
guerra, nações se levantando contra nação, reino 
contra reino, terremotos em muitos lugares", teremos a 
impressão que estamos passando pelas perseguições do 
Anticristo no período da Tribulação. Todos os cristãos 
hoje precisam amadurecer espiritualmente bem 
depressa, pois não sabemos quando seremos cercados, 
perseguidos e até torturados por causa da nossa fé. 

A idéia que o livro aborda sobre o arrebatamento 
anterior à Tribulação não é porque desejo "escapar" da 
Grande Tribulação. 

Verdadeiramente, o fim dos tempos está bem 
diante de nós. O mundo está na iminência de ver o 
aparecimento do iníquo.  

Você está preparado espiritualmente? Sua família 
está preparada? Você está protegendo seus amados da 
forma adequada? Esta é a razão deste livro, fazê-lo 
compreender os perigos iminentes e depois ajudá-lo a 
criar estratégias para advertir e proteger seus amados. 
Você também pode usar seu conhecimento como um 
instrumento para abrir a porta de discussão com uma 
pessoa que ainda não conheça o plano da salvação. 
Nestes tempos difíceis em que vivemos também são 
tempos em que podemos anunciar Jesus Cristo a 
muitas pessoas. Se você recebeu Jesus Cristo como seu 
Salvador pessoal, mas vive uma vida espiritual morna, 
precisa pedir perdão e renovar seus compromissos. Ele 
o perdoará imediatamente e encherá seu coração com a 
alegria do Espírito Santo de Deus.  
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                         INTRODUÇÃO 
 
Quando se faz um estudo mais acurado com base 

bíblica para estabelecermos o verdadeiro sentido para o 
Período da Tribulação, e só assim podermos mostrar 
como ele se refere a Israel e ao povo pagão e não à 
igreja. O aspecto lógico e de bom senso nos guia para 
um arrebatamento antes da Tribulação. É 
completamente irrealista e espiritualmente improdutivo 
pensar que o Senhor sujeitaria Sua amada noiva aos 
terríveis eventos da Tribulação. Aproveitando que 
estamos no assunto da noiva de Cristo, vamos dar uma 
rápida olhada nos antigos costumes hebraicos de 
noivado e casamento. Uma vez que os pais 
concordassem com o casamento de seus filhos e o 
noivado formal fosse declarado (o noivado naquele 
tempo tinha o mesmo vínculo de indissolubilidade que 
o casamento), o noivo então iria providenciar uma casa 
para viver com a noiva. Frequentemente, isso levava até 
dois anos para ser concluído. Enquanto esperava, a 
noiva permanecia na casa de seu pai, mas vivia em 
uma "expectativa do retorno do noivo a qualquer 
momento". Suas malas ficavam prontas, por assim 
dizer, pois ela ansiava com expectativa pelo dia em que 
seu pretendido voltaria para ela. Então, quando o noivo 
finalmente ficava preparado para receber sua noiva, um 
alegre grupo de celebrantes, juntamente com os 
"amigos do noivo" — os paraninfos, ou padrinhos, na 
terminologia atual — vinham à casa da noiva à meia-
noite, e um amigo do noivo gritava "Aí vem o noivo!" A 
noiva, logicamente, devia acordar e abrir a porta para 
os celebrantes. Nesse ponto, ela acompanhava o grupo 
festivo até a casa do pai do noivo, onde a cerimônia de 
casamento ocorria — e depois disso, o casal se mudava 
para sua nova casa, para uma lua-de-mel que 
normalmente durava sete dias. 

Os paralelos entre o costume hebraico do 
casamento e o arrebatamento da igreja são inegáveis! A 
noiva (a igreja) deve esperar a vinda do noivo (Jesus 
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Cristo) na casa de seu pai (este mundo, controlado por 
Satanás). Quando o noivo volta após um período de 
separação de dois anos (aproximadamente 2.000 anos 
até aqui), a noiva é levada para a casa do pai do noivo 
(a casa do Pai Celestial) onde ocorre a cerimônia de 
casamento. A lua-de-mel na nova casa (as "moradas" de 
João 14:2) dura sete dias (corresponde aos sete anos do 
Período da Tribulação aqui na Terra). 

Então, encontramos outro forte argumento para 
um arrebatamento anterior à Tribulação em 1 
Tessalonicenses 5:9, em que lemos: "Porque Deus não 
nos destinou para a ira, mas para a aquisição da 
salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo."  

Esse verso, considerado no contexto, está 
obviamente conectado com o ensino de Paulo a respeito 
do arrebatamento — pois esse é o assunto do capítulo 4 
e verso 13 até o capítulo 5 verso 11. Uma das principais 
razões que motivou Paulo a escrever essa primeira 
carta era que a igreja de Tessalônica estava entristecida 
pelo destino dos seus amados. Aquelas pessoas 
também tinham crido e aparentemente tinham morrido 
sem terem sido tomadas nos céus por Cristo (como 
Paulo tinha ensinado anteriormente, isso aconteceria 
algum dia). No entanto, como Paulo só esteve com eles 
por aproximadamente um mês, o conhecimento que 
eles tinham do assunto era incompleto. Portanto, para 
corrigí-los nesse mal-entendido, Paulo diz que seus 
familiares mortos "em Cristo" na verdade (somente por 
um momento) precederiam aqueles que estarão vivos no 
instante do arrebatamento. 

Observe que Paulo usa a palavra "consolai-vos" 
duas vezes em seu discurso, em um esforço de aliviar 
seus temores; depois ele conclui com o verso citado 
anteriormente (5:9), dizendo que Deus não os tinha 
destinado para a ira — a ira divina que está reservada 
para a nação de Israel (em particular, e para o restante 
do mundo em geral) e, portanto, devemos compreender 
que esse ensino a respeito do arrebatamento objetiva 
ser uma fonte de consolação para todos os crentes da 
Época da Igreja. 
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Como o Diabo não tinha acabado de atormentar 
aqueles cristãos tessalonicenses circulou a falsa noção 
que por causa da perseguição que eles estavam 
experimentando, o "dia do Senhor" (o Período da 
Tribulação) já estava presente e eles tinham perdido o 
arrebatamento! Isso levou Paulo a escrever sua 
segunda epístola, em que lhes deu (e a nós também) 
dois sinais inegáveis, sem os quais o Período da 
Tribulação não poderá iniciar! No verso 3 do capítulo 2, 
Paulo nos diz que não devemos nos deixar enganar por 
ninguém, pois "aquele dia" não virá sem que ocorra 
antes a apostasia — uma apostasia, ou afastamento, 
dependendo da interpretação que se tenha da palavra 
grega apostasia — juntamente com o aparecimento do 
"homem do pecado", o Anticristo. Assim, precisamos 
compreender que esses dois eventos terão de ocorrer 
antes do início do período da Tribulação. 

Neste ponto, gostaria de lhe fazer uma pergunta: 
Que outra razão poderia ter motivado Paulo a 
apresentar esse ensino aos tessalonicenses, se não 
tivesse em vista o arrebatamento anterior à Tribulação? 
Pense nisso.  

Outro ponto interessante refere-se à "apostasia" de 
2 Tessalonicenses 2:3. A maioria vê isso como um 
afastamento em massa da fé anterior ao Período da 
Tribulação e essa certamente parece ser uma 
possibilidade quando o Anticristo ascender ao poder e 
as pessoas de todo o mundo começarem a adorá-lo. No 
entanto, ao longo dos anos, vários mestres 
proeminentes insistem que a palavra grega apostasia 
também pode ser traduzida como "afastamento" — 
como no afastamento da igreja deste mundo — e crêem 
que isso se refira a um arrebatamento anterior à 
Tribulação. Entretanto, alguns estudiosos do grego — 
muitos dos quais adotam a posição anterior à 
Tribulação — não concordam com a interpretação de 
"afastamento", de modo que esse ponto em particular 
está longe de ser resolvido. 

O Comentário Bíblico Amplificado usa as palavras 
"afastamento da igreja" na nota de rodapé para esse 



6 

 

verso — 2 Tessalonicenses 2:3 — pois isso dá o 
significado total da palavra, apostasia. 

Outra porção das Escrituras que se aplica à nossa 
discussão encontra-se em Apocalipse 3:10, onde o 
Senhor glorificado dirige palavras à igreja de Filadélfia: 

"Como guardaste a palavra da minha paciência, 
também eu te guardarei da hora da tentação que há de 
vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na 
terra."  

Pense atentamente na palavra hora. É um termo 
limitado a Terra. Uma vez que você saia da Terra e do 
sistema solar, essa palavra não tem a mesma 
relevância! 

As sete igrejas mencionadas em Apocalipse, 
capítulos 2 e 3, eram igrejas literais que existiam na 
Ásia Menor no tempo em que João escreveu o 
Apocalipse. Muitos eruditos bíblicos acreditam que elas 
representam sete períodos distintos da história da 
igreja, finalizando com os "laodicéienses" — um tempo 
de espiritualidade morna imediatamente anterior ao 
período da Tribulação. Outra interpretação é que são 
sete tipos de igrejas, contendo membros individuais que 
são representativos de todas as expressões de 
espiritualidade e fidelidade a Jesus Cristo. E é para o 
caráter "filadelfense" fiel dos cristãos genuínos (que 
estiverem vivos naquele tempo), que a promessa é feita: 
"eu te guardarei da hora da tentação que há de vir 
sobre todo o mundo". Observe que a promessa é 
"guardar da hora" e não "guardar na hora" da 
tribulação, como alguns pós-milenistas insistem que é 
o caso. 
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Como Deus preserva os seus na hora da 
punição. 
 
Como cristão, obrigatoriamente tenho que fazer 

algumas considerações quando o assunto abordado é 
sobre o Arrebatamento da Igreja, antes mesmo de 
aprofundar-me no seu mérito. Isto porque como já foi 
dito existem várias correntes com pensamentos 
diferentes sobre o assunto, no entanto existe um ponto 
comum entre essas correntes é que a igreja será 
infalivelmente arrebatada. E para responder a 
quaisquer objeções, tudo o que podemos dizer é: "O que 
dizem as Escrituras?" A posição (como afirmamos 
enfaticamente) encaixa-se com todas as Escrituras e 
fazem mais sentido do que aquelas que são anteriores a 
ela? Vamos descobrir examinando o assunto da forma 
mais objetiva que pudermos. 

Que haverá uma remoção instantânea da igreja do 
mundo é algo que está fora de disputa, porque 1 
Tessalonicenses 4:13-18 e 1 Coríntios 15:51-53 
declaram isso. A principal diferença de opinião gira em 
torno de quando ocorrerá essa remoção, pois muitos 
insistem que será simultânea à Segunda Vinda de 
Cristo outros defendem a tese de que será no meio da 
Tribulação e outros no fim do Período da Tribulação, e 
não no início. Todos os crentes concordam que Deus 
certamente arrebatará seus filhos eleitos deste mundo a 
qualquer tempo que escolher, mas existem várias 
razões lógicas para acreditarmos que esse evento 
ocorrerá antes da Tribulação. A maioria das profecias 
sobre o Período da Tribulação encontra-se no Antigo 
Testamento e, portanto, é claramente destinada a 
Israel. Adicionalmente, não faz absolutamente nenhum 
sentido o Senhor fazer Sua noiva passar pelos horrores 
inimagináveis da Tribulação — mesmo considerando-se 
que a igreja é formada por pecadores merecedores do 
inferno. Ele nos salva pela Sua graça e não por algum 
mérito nosso. Que propósito haveria em punição 
durante a Tribulação? Enquanto estivermos nestes 
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corpos mortais, o pecado continuará a caracterizar 
nossa existência e nenhuma punição apagará nossa 
natureza pecaminosa. Somente após recebermos 
nossos corpos glorificados é que finalmente estaremos 
livres do pecado. 

Além disso, aqueles que insistem que o período da 
Tribulação servirá para remover "as máculas e as 
rugas" [Efésios 5:27] da igreja antes que ela possa se 
apresentar diante de Cristo, negligenciam um fato 
básico: Essa crença forma a base para o Purgatório 
pagão, de modo que aqueles que acreditam que a igreja 
precisa passar por um período de "purificação" estão 
aceitando a mentira do Purgatório! Os cristãos que 
constituem a igreja são imaculados, pois Jesus Cristo 
nos imputou Sua perfeição. 

As imperfeições humanas e toda mancha do 
pecado precisa ser removida de nós como um pré-
requisito para que possamos comparecer na presença 
de Deus — e isso será realizado instantaneamente no 
arrebatamento [1 Coríntios 15:50-58]. 

Vejamos o que dizem as Escrituras do Antigo 
Testamento sobre o assunto "Dia do Senhor" — "o 
tempo de angústia de Jacó" — para obter uma melhor 
compreensão de sua aplicação a Israel. Como veremos, 
poucos temas bíblicos associados com o fim dos tempos 
atraíram tanta atenção ou foram tão enfatizados no 
Antigo Testamento. Embora o "Dia do Senhor" como um 
termo teológico, inclua tudo o que acontece em todo o 
período durante o qual Deus cumpre Suas promessas e 
traz a história ao fim, a ênfase encontrada na maioria 
das passagens do Antigo Testamento está no período 
tenebroso de tribulação e julgamento que iniciará 
aquele dia. Ele é retratado como um tempo terrível para 
a humanidade; dias repletos dos juízos de Deus em que 
a Terra será devastada e esvaziada, e seus habitantes 
morrerão aos milhões. Haverá trevas, aflições e ais, à 
medida que a ira de Deus for totalmente liberada contra 
a humanidade rebelde [compare Deuteronômio 4:30-31; 
Isaías 2:19, 24:1,3,6,19-21; Jeremias 30:7; Daniel 12:1; 
Joel 1:15, 2:1-2; Amós 5:18-20; Sofonias 1:14-15,18]. 
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Conforme descobrimos nessas passagens do Antigo 
Testamento, as nações pagãs e o povo eleito de Deus, 
Israel, experimentarão o julgamento divino, pois a 
abrangência da Tribulação será mundial. Assim sendo 
faço uso das palavras de John Stott do seu Livro 
“Cristianismo Equilibrado”, onde ele com muita 
propriedade diz: “Nas coisas essenciais unidade, nas 
não essências liberdade e em tudo caridade”. Isto é 
para reflexão.  

Você já imaginou que quando os Apóstolos falavam 
em sua época de Arrebatamento da Igreja, eles não 
citavam versículos do novo testamento. Sabe por quê? 
Porque o novo testamente ainda não existia. Hoje 
quando se prega sobre o Arrebatamento da Igreja, 
geralmente se abre as escrituras em 1 Tessalonicenses 
4 v 16 e 17. Mas quando Paulo pregava ele não abria 
em 1 Tessalonicenses 4 v 16 e 17, porque foi Deus 
quem revelou a Paulo e aos demais Apóstolos acerca 
desse assunto, mas quando eles queriam exemplos de 
textos Bíblicos eles iam ao antigo testamento. 

Veja o que esta acontecendo hoje com a igreja 
Cristã nos temas: 

Pré – tribulacionistas; Meso – tribulacionistas, Pós 
– tribulacionistas; o que estamos fazendo com a palavra 
de Deus? E alguns têm a idéia que só eles têm a 
verdade mais não sabem o que querem!... Vamos voltar 
às origens. Eu vou citar alguns pontos a partir do 
Antigo Testamento, que vão jogar luz sobre um 
principio:  

 
� Como Deus separa os seus daqueles que 
não são seus, quando a questão é 
punição.                                                                                                                             

 
 Isaias 57 v. 1 
  

1. Perece o justo e não há quem 
se impressione com isso: e os 
homens piedosos são 
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arrebatados sem que alguém 
entenda esse fato. Pois o justo é 
levado antes que venha o mal. 
(grifei) 

 
Deus está dizendo aqui em Isaias a seguinte situação 
em que o justo acaba morrendo por designo de Deus 
para que Deus possa leva-lo, e que isso não é uma 
punição na verdade é para ele uma promoção. As 
pessoas não sentem falta do justo. É até um alívio para 
os pecadores não terem o justo para incriminá-los em 
suas consciências. 
 
Gênesis 5 v. 21 a 24. 
 

21. Enoque viveu sessenta e cinco 
anos e gerou Matusalém. Enoque 
andou com Deus. 

22. Depois que gerou a Matusalém, 
Enoque viveu mais trezentos 
anos e gerou outros filhos e 
filhas.  

23.  Viveu ao todo 365 anos.  
24.  Enoque andou com Deus; e já 

não foi encontrado, pois Deus o 
havia arrebatado. (grifei). 
 

       Então quando você fala de arrebatamento ou 
arrebatado, você não tá criando nenhuma novidade. 
Deus arrebatou Enoque porque não havia lugar 
suficiente para ele na arca? Essa não era a questão. A 
questão é que ele era justo e andava com Deus. Então 
Deus resolveu leva-lo. O arrebatamento é um fato, um 
acontecimento que já está evidenciado no passado em 
Gênesis. Deus decidiu, eu quero que esse venha estar 
comigo. A escritura hebraica não volta a mencionar 
Enoque, nós o encontramos em Hebreus e na carta de 
Judas. Então encontramos em hebreus 11, o famoso 
capitulo chamado os heróis da fé. O escritor diz que 
Deus o levou para que ele não experimentasse a morte, 
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porque ele andava com Deus. Apesar de ser uma carta 
de apenas um capítulo Judas nos dá uma informação 
interessante sobre Enoque, nos versículos 14 e 15, ele 
nos diz que Enoque era um profeta. Ele dizia já na sua 
época: O Juízo de Deus está por vir.  

 
Gênesis 6 v 1 a 8  
 
Noé e o dilúvio: 
 

1. E aconteceu que, como os 
homens começaram a 
multiplicar-se sobre a face da 
terra, e lhes nasceram filhas,  

2. Viram os filhos de Deus que 
as filhas dos homens eram 
formosas; e tomaram para si 
mulheres de todas as que 
escolheram.  

3. Então disse o SENHOR: Não 
contenderá o meu Espírito 
para sempre com o homem; 
porque ele também é carne; 
porém os seus dias serão 
cento e vinte anos.  

4. Havia naqueles dias gigantes 
na terra; e também depois, 
quando os filhos de Deus 
entraram às filhas dos 
homens e delas geraram 
filhos; estes eram os valentes 
que houve na antiguidade, os 
homens de fama.  

5. E viu o SENHOR que a 
maldade do homem se 
multiplicara sobre a terra e 
que toda a imaginação dos 
pensamentos de seu coração 
era só má continuamente.  
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6. Então se arrependeu o 
SENHOR de haver feito o 
homem sobre a terra e pesou-
lhe em seu coração.  

7. E disse o SENHOR: Destruirei 
o homem que criei de sobre a 
face da terra, desde o homem 
até ao animal, até ao réptil, e 
até à ave dos céus; porque me 
arrependo de os haver feito.  

8. Noé, porém, achou graça aos 
olhos do SENHOR. (grifei)  

 

Podemos percebemos que em Gênesis 6 v 1 a 8 faz 
parte de um plano de Deus para eliminar toda raça 
humana, com exceção de Noé sua esposa filhos e nora. 
Porque que Deus havia de matar a todos? Porque o ser 
humano estava em um estado de depravação 
completamente intolerável permitida por Deus. O diabo 
mandou seus anjos para coabitar as mulheres, 
profanando seus ventres de forma que a promessa 
Gênesis 3 v 15 – “Porei inimizade entre ti e a mulher, e 
entre a tua descendência e a sua descendência; esta te 
ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”, não 
pudesse se cumprir. Então anjos mais mulheres o que 
nós temos são mutações; Deus nunca planejou salvar 
mutantes, são seres demoníacos Deus precisou destruí-
los.  

Quem sobrou? Noé e sua família, então Deus tinha um 
plano, como é que eu vou salvar esses meus oito 
escolhidos? Ai ele ordenou que Noé construísse uma 
arca, mais antes dele dizer isso, ele disse que iria dar 
120 anos de graça a raça humana mais nenhum dia a 
mais. Ao lerem esse texto as pessoas confundem como 
se Deus estivesse dizendo eu vou limitar a existência 
humana em 120 anos? Não é isso que a Bíblia está 
dizendo, não é isso que está escrito no hebraico, não é 
isto que a Bíblia está ensinando. Esse foi o plano que 
Deus teve para salvar aqueles oitos escolhidos. Preste 



13 

 

atenção no que Deus diz a Noé, quando ordenou que 
ele entrasse na arca. Uma semana antes do diluvio 
Deus disse a Noé daqui a uma semana chega o dilúvio: 
Gênesis 7 v 4. Então Noé soub do dilúvio que viria sete 
dias antes, vejam então Deus salva Noé sete dias antes 
do dilúvio, Deus não veio no meio do dilúvio em um 
barco salva-vidas e disse a Noé corre que eu vou salvar 
você e a tua família, não, foi antes, é a mesma coisa 
parecida com a que está escrito em Apocalipse 3 v 10. 
“Eu salvarei da hora da provação” e não na hora da 
punição.  Vejamos em Gênesis 7 v 1.  Deus disse a Noé:  

“Venha você e toda sua casa para arca”, Deus não disse 
a Noé vai e entra na arca.  
 

O que ele disse para ele? Venha para dentro da 
arca. Para dizer venha para dentro da arca é porque 
Deus estava na arca. Deus está ali na arca, Deus está 
dizendo a Noé venha comigo aqui não há dilúvio, aqui 
eu existo, é a minha presença que está aqui. Quem 
fechou a porta da arca foi Deus e não Noé. E quando 
Deus fechou a porta, aqueles que estavam do lado de 
fora não podiam mais entrar. Vocês acham que eles não 
quiseram entrar quando a água começou a subir? É 
claro que muitos deles correram atrás da arca, é claro 
que eles procuraram a porta para abrir, mais ninguém 
conseguiu porque foi Deus quem a fechou. E quando 
Deus fecha alguma coisa ele sabe fazer isso com 
perfeição. Então Deus separou Noé e os seus enquanto 
julgava o resto do mundo. Ele não fez isso no decorrer 
do dilúvio ou após o dilúvio ele tomou Noé pra si antes 
do dilúvio. 

 Sodoma e Gomorra. Gênesis 18. Três homens vêm 
visitar Abraão, ele se põe em pé diante de um deles e o 
chama de Javé. Abraão se dirige a três homens mais a 
um diz; não passe adiante fique aqui; é simples é 
singular, não eram homens comuns eram anjos; alias 
anjos nem sempre aparecem com asas. A palavra Anjo 
em Hebraico quer dizer mensageiro, e a maior parte das 
aparições de anjos na Bíblia são portadores de 
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mensagens, eles não precisam usar asas. Então Deus 
revela seu segredo a Abraão. Eu vou destruir Sodoma e 
Gomorra. Abraão caiu em seu juízo e disse: Deus há 
justos em Sodoma e Gomorra, nem todos são 
pecaminosos. No versículo 23 capitulo 18. Abraão diz 
eu conheço o Senhor eu sei que o Senhor não vai matar 
o justo junto com os ímpios, e então Abraão se sentiu 
livre para pedir isso pra Deus, porque ele sabe que 
Deus conhece seu caráter. Eu sei que não significa que 
o crente não sofrerá na vida, eu sei que alguns aqui de 
nós poderão até dizer que sua vida é um inferno na 
terra. A Bíblia assim diz que: todo aquele que quiser 
viver piedosamente na terra com Cristo Jesus vai ser 
perseguido. Então Abraão está negociando com Deus; 
se houver 50, 40, 30, 20, 10, justos o Senhor poupa, 
ele pára, quando Abraão fala em 10 justos. Vou fazer 
uma pergunta a você. Abraão está argumentando com 
Deus, porque que Noé não argumentou com Deus 
nenhuma vez? Será que Abraão era mais justo que 
Noé? Não, Noé não tinha nenhum justo para que ele 
intercedesse com Deus. Pensem nisso.  

Então os outros dois seres que estavam ali, dois 
anjos, falam a Ló, sai daí antes que derramemos o juízo 
final. E aquela palavra de alerta veio horas antes da 
destruição, então Ló sua esposa e suas duas filhas 
saíram. A esposa de Ló olhou para traz e virou uma 
estátua de sal, algo que ela deixara para traz em 
Sodoma e Gomorra era mais importante que sua 
própria vida. Os maridos das duas filhas de Ló 
zombarão da verdade e acabaram ficando em Sodoma e 
Gomorra, e Ló nem se quer disse, mais eles são meus 
genros.  
Esse princípio é ensinado em Ezequiel 14. v, 12 a 20. 
 

12. Veio ainda a mim a palavra 
do Senhor, dizendo:  

13. Filho do homem, quando 
uma terra pecar contra mim, 
agindo traiçoeiramente, 
então estenderei a minha 
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mão contra ela, e lhe 
quebrarei o báculo do pão, e 
enviarei contra ela a fome, e 
dela exterminarei homens e 
animais;  

14. Ainda que estivessem no 
meio dela estes três 
homens, Noé, Daniel e Jó, 
eles pela sua justiça, 
livrariam apenas a sua 
própria vida, diz o Senhor 
Deus.  

15. Se eu fizer passar pela terra 
bestas feras, e estas a 
assolarem, de modo que ela 
fique desolada, sem que 
ninguém possa passar por 
ela por causa das feras;  

16. Ainda que esses três homens 
estivessem no meio dela, 
vivo eu, diz o Senhor Deus, 
que nem a filhos nem a 
filhas livrariam; eles só 
ficariam livres; a terra, 
porém, seria assolada.  

17. Ou, se eu trouxer a espada 
sobre aquela terra, e disser: 
Espada, passa pela terra; 
de modo que eu extermine 
dela homens e animais;  

18. Ainda que aqueles três 
homens estivessem nela, 
vivo eu, diz o Senhor Deus, 
eles não livrariam nem 
filhos nem filhas, mas eles 
só ficariam livres.  

                                             19. Ou, se eu enviar a peste 
sobre aquela terra, e 
derramar o meu furor sobre 
ela com sangue, para 
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exterminar dela homens e 
animais;  

20. Que Noé, Daniel e Jó 
estivessem no meio dela, 
vivo eu, diz o Senhor Deus,  
eles não livrariam nem filho 
nem filha, tão somente 
livrariam as suas próprias 
vidas pela sua justiça.  

 
  Esses versículos de Ezequiel defendem a justiça 

de Deus. Imagine que Deus vai destruir uma cidade, 
nessa cidade há três pessoas que são justas e todos 
concordam que elas são justas, quem pode ser mais 
justos do que essas três pessoas? Noé, Daniel, e Jó. 
Ezequiel menciona o nome dessas três pessoas e o texto 
diz que se a destruição de Deus viesse, Deus tiraria só 
esses três antes da destruição. Ai você deve estar 
pensando, e se Noé, Daniel, e Jó, eles devem estar 
pensando em suas famílias, porque eles pertencem a 
uma família. No dia do juízo final nem Noé, nem Daniel, 
nem Jó, poderiam resgatar suas famílias se elas não 
forem justas também. O que Ezequiel quer dizer com 
essa historia é que não adianta pensarmos assim: há 
eu vou ficar junto dos justos porque quando a coisa 
vier vai respingar em mim. Não! Afinal está escrito que 
Deus manda chuva para os justos e injustos, eu vou 
ficar bem do ladinho dele e colher das bênçãos. Na 
justiça de Deus não existe nepotismo. Ezequiel está 
dizendo que injustos não vão se salvar independente do 
grau parentesco. Foi injusto não vão se salvar. E esse 
fato nos ensina muito sobre arrebatamento. Deus não 
vai chamar ninguém pelo sobrenome ou pela tribo que 
pertence mais pelo nome pessoal. É bom lembrar-se 
disso. Numa certa altura a presença do justo pode 
retardar o juízo. Então porque Ló estava ali Deus 
segurou o seu juízo até Ló sair de Sodoma e Gomorra. 
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 No Salmo 106 v 23 diz: 
  

23. Tê-los-ia exterminado, como                                                        
dissera Moisés seu escolhido                             
não se houvesse interposto 
impedindo que sua cólera os 
destruísse. 

                                                                                                                                                                    
Em 2 Tessalonicenses 2 v 7, nós sabemos que a 

igreja está segurando, retardando, Deus de exercer seu 
juízo diante da terra. Então que a presença da igreja 
inibe Deus de derramar o seu juízo por assim dizer. 
Então quando Deus remove seu justo ele está 
plenamente livre para derramar seu juízo. 
Egito, Moisés e Faraó: No momento em que viveram 
Moisés e Faraó. Os Judeus viviam em um lugar 
geográfico chamado Gósen e Deus traz aquelas várias 
pragas sobre o Egito. A partir da praga de n0 4 nada 
acontece em Gósen, não atinge Gósen. E Deus disse 
em: 

Êxodo 8.v 18 a 22 
18. E os magos fizeram também 

assim com os seus 
encantamentos para produzir 
piolhos, mas não puderam; e 
havia piolhos nos homens e 
no gado.  

19 Então disseram os magos a 
Faraó: Isto é o dedo de Deus. 
Porém o coração de Faraó se 
endureceu, e não os ouvia, 
como o SENHOR tinha dito.  

20 Disse mais o SENHOR a 
Moisés: Levanta-te pela 
manhã cedo e põe-te diante 
de Faraó; eis que ele sairá às 
águas; e dize-lhe: Assim diz 
o SENHOR: Deixa ir o meu 
povo, para que me sirva.  
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21 Porque se não deixares ir o 
meu povo, eis que enviarei 
enxames de moscas sobre ti, 
e sobre os teus servos, e 
sobre o teu povo, e às tuas 
casas; e as casas dos 
egípcios se encherão destes 
enxames, e também a terra 
em que eles estiverem.  

22 E naquele dia eu separarei a 
terra de Gósen, em que meu 
povo habita, que nela não 
haja enxames de moscas, 
para que saibas que eu sou o 
SENHOR no meio desta 
terra.  

 
O Senhor disse a Moisés eu vou dá à punição para 

você falar ao faraó, mais ela não alcançará os judeus, o 
povo de Deus. Os judeus não eram justos, muitos deles 
nem conheciam Deus. Mas, Deus queria mostrar o 
princípio, eu tenho um plano para esse povo não é só 
para eles morrerem, eu vou poupá-los para que eles me 
sirvam. 

Tribulação e Arrebatamento: O que vai acontece 
durante a Tribulação e não é o Arrebatamento.  

 
Isaias 26, v. 20, 21 

                                                           
20.  Vai, pois, povo meu entra nos teus 

quartos e fecha as tuas portas 
sobre ti, esconde-te, só por um 
momento até que passe a ira.              

21.  Pois eis que; o SENHOR sai do 
seu lugar, para castigar a 
iniquidade dos moradores da 
terra, a terra descobrirá o 
sangue que embebeu e já não 
encobrira aqueles que foram 
mortos. 
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             Você entendeu? Há um princípio singular 
aqui, é importante nós sabermos que quando essa 
profecia vai se cumprir. Algumas pessoas olham essa 
palavra e dizem o que está aqui era metade da 
tribulação, não é o que está no contexto; é importante 
nós observarmos que os problemas crescem em sua 
amplitude na medida em que essa semana se 
desenvolve. Mas Apocalipse 15 v 1. O texto nos ensina 
que os últimos flagelos consomem a cólera de Deus. No 
momento em que isso termina a ira de Deus já foi 
totalmente derramada. 

Apocalipse 15. v 1 
 

1. Vi no céu outro sinal grande e 
admirável: sete anjos tendo 
os sete últimos flagelos, pois 
com este se consumou a 
cólera de Deus.    

          
Lembra-se dos selos do capitulo 6 de Apocalipse 

quando eles abrem o selo de n0 4 um quarto da 
população da terra é morta; hoje isso equivale a um 
bilhão e meio de pessoas, em Apocalipse 9 mais um 
bilhão de pessoas morrem. Então nós temos só três 
bilhões de pessoas sobrando na terra, e ainda nem 
começou os flagelos, apocalipse 15 de 1 a 8. Será que 
um bilhão e meio é assim uma cota expressiva.  

A ira de Deus é derramada mais ela só termina 
quando o último selo é aberto.  

Voltando a Isaias 26. Deus está falando com seu 
povo em Israel, ele diz: Venham então, a minha nação 
está escondidinha em um quarto, em um cômodo, 
enquanto fora desse cômodo a ira de Deus está se 
derramando. O que está acontecendo do lado de fora. 
Deus está saindo do seu lugar para vir punir os 
habitantes da terra e ninguém vai sequer poder se 
esconder. Quando essa profecia vai se cumprir 
literalmente a partir da metade de Apocalipse 14. Ele 
está falando dos remanescentes de Israel que ficam 
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Escondidos por três anos e meio, onde é esse lugar, em 
que Ele fala? No deserto, escondam-se lá no deserto 
que eu vou vir punir os ímpios. Isaias 63, v. 6, 
escondam-se porque eu vou vir punir, vou mostrar a 
minha justiça. Essa profecia em Isaias só se encaixa em 
Apocalipse 12 v 4 não há outro lugar em que esse 
quebra cabeça se encaixe.  

 O Arrebatamento não foi patenteado no Novo 
Testamento. O arrebatamento dos justos já aconteceu 
no Antigo Testamento. Aconteceu a indivíduos e no 
futuro acontecerá com a Igreja. Quando eu falo em 
igreja não estou falando daqueles que vem aos 
domingos pensando que a igreja é um Shopping, eu 
estou falando daquele que realmente crer no SENHOR 
JESUS. Se o arrebatamento viesse hoje eu sinto que 
muitas igrejas nem sequer perceberiam e nem 
entenderiam; é muito triste dizer isso, mas eu observo 
que haverá casos em que a igreja será arrebatada, só 
que o pastor ficará. Eu pessoalmente creio que nós 
estamos vivenciando um momento bem próximo desse 
acontecimento. 

A separação daqueles que obedecem a Deus para 
que os outros sejam punidos; isto está em todo o Antigo 
Testamento. Quando nós dizemos Deus vai nos tirar, 
vai nos Arrebatar para punir os ímpios; nós deveríamos 
responder eu sei; é o que Deus tem feito na historia da 
humanidade. 

Os Santos do Antigo Testamento não discutiam Pré 
Tribulacionismo, Médio Tribulacionismo Pós-
Tribulacionismo, não havia esse tipo de discussão 
naquela época. A Bíblia não fala de pré-diluvio, pós-
diluvio, médio-diluvio, Deus vem e leva o justo antes.  

Quem que Ele vai levar como seus? Apenas aqueles 
que falavam em alto e bom som que JESUS é seu 
SENHOR e salvador: Então se você é casado, e tem 
filhos não existe pacote de viagem aqui, não existe 
compre um e ganhe outro, se você anula seu chamado 
pelo nome de Deus. Clame ao SENHOR JESUS, para 
que ele seja seu salvador, e o livre de seus pecados, 



21 

 

porque não há outro caminho, não há outra forma de 
sermos salvos. 

 

ARREBATAMENTO DA IGREJA, O QUE FALTA? 

Para começar, eu quero ler alguns versículos da 
Bíblia para que você perceba que ela nos instrui para 
aguardarmos a vinda de Jesus, nós não estamos 
aguardando por dias melhores, nós não estamos 
aguardando por políticos honestos serem eleitos, nós 
não estamos aguardando um governo mais moralizado 
ou cristianizado, nós não estamos aguardando por uma 
sociedade mais justa, a nossa mente, o nosso coração, 
o nosso raciocínio devem estar voltados para Jesus 
Cristo. 

1 Coríntios. 1 v 7  

7. De maneira que nenhum dom 
vos falta, esperando a 
manifestação de nosso 
Senhor Jesus Cristo,  

Nós vemos que é um dom em nós aguardarmos a vinda 
de Jesus, de modo que não vos falte nem um dom 
espiritual enquanto nós esperamos que o Senhor Jesus 
Cristo seja revelado. 

2 Tessalonicenses 3 v 5  

5.    O Senhor conduza o coração 
de vocês ao amor de Deus 
e a perseverança em 
Cristo.  

Tito 2 v 13  

13. Enquanto aguardamos a 
bendita esperança a 
gloriosa manifestação de 
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nosso grande Deus e 
salvador Jesus Cristo.  

Quando você anela, aguarda a volta de Jesus, isso 
significa que você disse não a existência aqui nesse 
mundo. O arrebatamento implica na erradicação de sua 
existência sob o planeta terra. E isso nos leva a ter que 
fazer uma pergunta e ter que respondê-la, você está 
realmente vivendo em separado das coisas do mundo? 
Porque você deixará tudo para traz, você não poderá 
levar nada com você, é por isso que nós somos instados 
a aguardar a vinda de Jesus, porque quando 
aguardamos a vinda de Jesus tudo o mais se torna 
secundário, e eu preciso até acrescentar, quando nós 
estamos aguardando a volta de Jesus nós não estamos 
anelando por mais sinais que venham para dizer que 
esta vinda está próxima. 

É por isso que é um erro pressupor que nós 
sabemos o tempo que ocorrerá o arrebatamento, por 
exemplo, no meio da tribulação, ou ao final da 
tribulação se este fosse o caso então hoje não 
estaríamos aguardando a vinda de Jesus por que nós 
estaríamos aguardando que outras coisas 
acontecessem, fossem vistas antes de nós recebermos a 
vinda de Jesus, a necessidade do arrebatamento, a 
razão de ser do arrebatamento é muito importante 
requer-se o arrebatamento porque ele haverá de 
apressar a unificação do mundo. 

Você pode imaginar o que vai acontecer digamos 
quando milhões de pessoas sumirem do Brasil, dos 
Estados Unidos, da Europa, dos Países Árabes, da Ásia, 
da África, ou seja, de todos os continentes. Eu não 
tenho ideia de quantos serão, mas naquele momento 
nós saberemos, e isso haverá de unir todo povo do 
mundo, porque toda e qualquer catástrofe que acontece 
hoje tem em se um elemento unificador, traz no seu 
bojo um elemento unificador, pense numa tragédia ou 
num evento desses acontecendo globalmente, pense no 
acontecimento de um tsunami que atingisse todas as 
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áreas do mundo, todos os cinco continentes todas as 
suas costas atingidas pelo tsunami. 

O mundo si uniria rapidamente, especialmente se 
por uma razão que não se conhece um grupo 
razoavelmente grande de pessoas sumisse, as pessoas 
reconheceriam que algo sobrenatural aconteceu, e 
como consequência disso elas se uniriam. Ai de repente 
as igrejas estarão cheias, as mesquitas estarão cheias, 
os templos budista, hindus, estarão cheios, como 
acontece quando tem uma catástrofe nos Estados 
Unidos, por exemplo. 

Quando houve o onze de setembro e as torres 
gêmeas caíram, imediatamente ouve reunião de orações 
com todas as religiões e nacionalmente os Estados 
Unidos se uniram. 

O desastre impele a solidariedade humana global, 
o terremoto asiático reavivou um sentido de propósito 
comum na comunidade mundial, quem sabe requer-se 
um desastre natural para comunicar à humanidade a 
futilidade de suas disputas criadas por seres humanos, 
criadas por conflitos étnicos religiosos, e ideológicos 
suas guerras e invasões e ocupações e o seu uso cínico 
do terrorismo como arma política. 

O funeral do Papa João Paulo II ficou claramente 
demonstrado como é que o mundo se une numa hora 
dessas, mesmo os mulçumanos, os hindus, os 
budistas, os Judeus todos se uniram, num evento como 
esse, não é de surpreender isso, então nós precisamos 
entender o que vai acontecer quando ocorrer o 
arrebatamento, ele vai gerar uma unidade como jamais 
houve na historia humana. Vamos dar uma olhadinha 
do que aconteceu com a segunda guerra mundial, qual 
foi o resultado da segunda guerra mundial, podemos 
até perguntar qual foi o resultado da primeira guerra 
mundial? O final da primeira guerra mundial marcou o 
fim do colonialismo, e a segunda guerra mundial firmou 
os limites geográficos dos países internacionalmente. 
Os limites da Alemanha foram modificados por que ela 
perdeu a guerra. A Prússia oriental, que hoje é 
conhecida como Lituânia, àquela região foi tomada pela 
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União Soviética, outra parte foi dada para a Rússia e a 
outra parte para a Polônia. E o problema foi resolvido 
de uma vez por todas. 
O termo “arrebatamento” deriva da palavra raptus em 
latim, que significa “arrebatado rapidamente e com 
força”. O termo latino raptus equivale a harpazo em 
grego, traduzido por “arrebatado” em Tessalonicenses 4 
v 17 e em 1 Cor. 15 v 52. Esse evento descrito aqui se 
refere à ocasião em que a igreja do Senhor será 
arrebatada. O arrebatamento abrange apenas os salvos 
em Cristo. 

Para melhor desenvolvermos o raciocínio sobre o 
assunto, vamos fazer sete perguntas: 

� O que não é o arrebatamento?  
� O que é o arrebatamento? 
� Por que é necessário o arrebatamento? 
� Quando o arrebatamento ocorrerá?  
� Como o arrebatamento acontecerá?  
� Qual é a importância do arrebatamento? 
� Qual a sequência de como acontecerá o arrebatamento?  

 

� O que não é o arrebatamento?  
 

Em Mt. 24 v 31 – Lembre-se, que neste versículo, 
Jesus está falando para o seu povo, os judeus. 

 31. E ele enviará os seus anjos 
com grande som de 
trombeta e estes reunirão os 
seus eleitos dos quatro 
ventos e de uma a outra 
extremidade dos céus. 

 Muitas pessoas olham para esse texto e dizem 
aqui está o arrebatamento, porque isso acontecerá 
depois da existência da grande tribulação, nós temos 
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que ler a bíblia com muito cuidado, o que está 
acontecendo aqui no contexto, o Senhor está enviando 
seus anjos, ele usa o que? O grande som de uma 
trombeta, nós temos que abrir aquele famoso capítulo 
do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4 v 16 onde é 
explicado com muita clareza o arrebatamento,  e aqui 
nós lemos: 

  1 Tessalonicenses 4 v 16  

16. Pois dada a ordem com a voz 
do arcanjo o ressoar da 
trombeta de Deus o próprio 
Senhor descerá dos céus e os 
mortos em Cristo 
ressuscitaram primeiro. (grifei) 

Nós temos que salientar aqui que o próprio Senhor 
descerá dos céus diz em Tessalonicenses, mas em 
Mateus 24 ele não está vindo, ele está mandando seus 
anjos, e ele está reunindo seus eleitos, não diz para 
onde ele vai levar esses eleitos, mas isso tem que ser 
cumprido porque em Ezequiel está escrito que todos os 
judeus já estarão de volta à terra de Israel. 

Então eu entendo que esse texto de Mateus 24 é 
um arrebatamento horizontal, dos quatro ventos da 
terra, eles voltam para a terra de Israel, e Deus está 
realizando algo sobrenatural, não devemos confundir 
esse texto de Mateus 24 com o arrebatamento da igreja, 
porque no Arrebatamento da Igreja o próprio Senhor 
descerá dos céus, vamos ler em Ezequiel 39 onde o 
texto diz que nenhum judeu será deixado para traz.  

   Ezequiel 39 v 28.   

28. Então saberão que eu sou o 
Senhor seu Deus, vendo que 
eu os fiz ir em cativeiro 
entre as nações, e os tornei 
a ajuntar para a sua terra. 
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Não deixarei lá nenhum 
deles (grifei)  

Como é que eles vão para a terra deles, por 
exemplo, os judeus dos Estados Unidos vão para Israel, 
estão vivendo muito bem nos Estados Unidos, eles não 
tem intenção de voltar para Israel, são ricos, prósperos, 
vivem o sonho americano. Deus terá que removê-los 
dos Estados Unidos de volta para Israel. 

Vamos ver um exemplo de como nós temos que 
entender bem, quando nós lemos profecia porque nós 
devemos manejar bem a palavra da verdade, profecias 
que foram proferidas milhares de anos atrás, não 
precisa ser cumprida num dia especifico 
necessariamente. Veremos outro exemplo.  

   Isaias 61 v 1 e 2 

1. O espirito do soberano Senhor 
está sobre mim, porque o Senhor 
ungiu-me para levar boas 
noticias aos pobres, enviou-me 
para cuidar dos que estão com o 
coração quebrantado, anunciar 
liberdade aos cativos e 
libertação das trevas aos 
prisioneiros,  

2. Para proclamar o ano da 
bondade do Senhor, o dia da 
vingança do nosso Deus, para 
consolar todos os que andam 
tristes. (grifei) 

 
Não há dúvida de que isso aqui diz respeito da 

vinda de Jesus, é o ano aceitável do Senhor, mais diz 
também que é o dia da vingança do nosso Senhor, isso 
não se encaixa junto. Parece que o profeta está 
cometendo um erro, para entender a explicação do 
texto vejamos:  
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Lucas 4 v 18, 19 e 21  
 

18. O espirito do Senhor está sobre 
mim por que ele me ungiu para 
pregar boas novas aos pobres, 
ele me enviou para proclamar 
liberdade aos presos, 
recuperação de vista aos cegos, 
e para libertar os oprimidos,  

19. E proclamar o ano da graça ao 
Senhor. 

 Você percebeu o que o Senhor fez, ele testifica o 
fato de que Ele é quem está cumprindo essa profecia, 
mas Ele chega até aquele ponto proclamar o ano da 
graça ao Senhor, o ano aceitável ao Senhor, Ele fecha o 
livro, Ele se assenta na sinagoga. Por que ele não leu o 
resto do texto de Isaias? Porque nós temos a resposta 
muito clara no versículo 21 abaixo: 

 21 – Ele começou a dizer-lhes: hoje 
se cumpriu a escritura que 
vocês acabaram de ouvir.  

O ano da graça do Senhor, o ano aceitável ao 
Senhor, foi cumprido hoje. 

A vingança do Senhor, o dia da Vingança do Senhor 
ainda está por vir, então uma parte da profecia se 
cumpriu dois mil anos atrás, e a segunda parte da 
mesma profecia “o dia da vingança do Senhor” ainda 
está por se cumprir, é a “Grande Tribulação”. Mais um 
item que eu quero enfatizar com você, que não é o 
arrebatamento que está em: 

  2 Tessalonicenses cap. 2 v 1 a 10 

1. Ora, quanto à vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo e à nossa 
reunião com ele, rogamos-vos, 
irmãos, 

2. Que não vos movais 
facilmente do vosso modo de 
pensar, nem vos perturbeis, 



28 

 

quer por espírito, quer por 
palavra, quer por epístola 
como enviada de nós, como se 
o dia do Senhor estivesse já 
perto. 

3. Ninguém de modo algum vos 
engane; porque isto não 
sucederá sem que venha 
primeiro a apostasia e seja 
revelado o homem do pecado, 
o filho da perdição,  

4. Aquele que se opõe e se 
levanta contra tudo o que se 
chama Deus ou é objeto de 
adoração, de sorte que se 
assenta no santuário de 
Deus, apresentando-se como 
Deus.  

5 Não vos lembrais de que eu 
vos dizia estas coisas quando 
ainda estava convosco?  

6 E agora vós sabeis o que o 
detém para que a seu próprio 
tempo seja revelado. (grifei) 

7 Pois o mistério da iniquidade 
já opera; somente há um que 
agora o detém até que seja 
posto fora; (grifei) 

8 E então será revelado esse 
iníquo, a quem o Senhor 
Jesus matará como o sopro de 
sua boca e destruirá com a 
manifestação da sua vinda;  

9 A esse iníquo cuja vinda é 
segundo a eficácia de 
Satanás com todo o poder e 
sinais e prodígios de mentira,  

10 E com todo o engano da 
injustiça para os que perecem, 
porque não receberam o amor 
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da verdade para serem 
salvos. 

 
 O apóstolo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses. 

Cap.2 v 1 a 10. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus 
Cristo e a Nossa reunião com Ele, e ele diz ao final do 
vers. 2 que é por cartas supostamente vindas de nós 
como se o dia do Senhor já tivesse chegado; porque o 
vers. 3 acrescenta, não deixe que ninguém os engane de 
modo algum, antes daquele dia virá à apostasia então 
será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, 
então alguns interpretam esse texto como que querendo 
dizer que para o arrebatamento nós precisamos esperar 
primeiro o anticristo, ai virá o arrebatamento. Mas não é 
o que está escrito aqui, e parece que no vers. 5 ele se 
sente um pouco ofendido, ele diz: gente o que há de 
errado com vocês, vocês não se lembram do que eu 
escrevi para vocês em 1 Tessalonicenses. Quando eu 
ainda estava com vocês costumava lhes falar essas 
coisas. 

Que coisas ele disse a eles, que primeiro a igreja 
precisa ser removida, vers. 6, e agora vocês sabem o 
que está detendo para que ele seja revelado no seu 
devido tempo. Vers. 7, a verdade é que o mistério da 
iniquidade já está em ação restando apenas que seja 
afastado aquele que agora o detém. É a obra do Espírito 
Santo, o Espírito Santo tem que ser removido do 
caminho do Anticristo. E junto com o Espírito Santo 
seja removida a igreja. Porque o Espírito do Senhor 
habita no nosso coração pela fé, através do Espírito 
Santo. 

� O que é o arrebatamento?  

O arrebatamento é o cumprimento das profecias 
bíblicas, é o que Jesus predisse, por exemplo: 

João 14 v 2 e 3  

2. Na casa de meu Pai há muitas 
moradas; se não fosse assim, 
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eu vo-lo teria dito. Vou 
preparar-vos lugar.  

3. E quando eu for, e vos 
preparar lugar, virei outra vez, 
e vos levarei para mim mesmo, 
para que onde eu estiver 
estejais vós também. (grifei) 

Nós lemos no vers. 2 e 3; na casa de meu Pai há muitos 
aposentos se não fosse assim eu lhes teria dito vou 
preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar 
voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam 
onde eu estiver. Jesus está afirmando, eu vou voltar. 
Eu vou fazer uma pergunta para você, você crer nisso? 
Você crê nisso de todo seu coração? Isso é muito 
importante. Ele não apenas disse que Ele vai voltar de 
novo, Ele dá um motivo pelo qual Ele voltará. Para que 
onde eu estiver vocês estejam também, Jesus quer que 
nós estejamos na sua presença, Ele quer receber os 
seus para si mesmo, nós somos uma família, a família 
deve estar junta, você percebe porque o diabo nesses 
dias do fim está investindo na destruição da família. É 
uma tragédia o que nós estamos vendo acontecer em 
tantas famílias, o divórcio se tornou muito popular. Não 
têm valor algum essa promessa que se faz diante das 
autoridades governamentais, eclesiásticas e Deus, 
casais se comprometendo estarem juntos até que a 
morte os separe. Poucos casamentos levam esse 
compromisso a sério é o que está acontecendo nos dias 
de hoje.  

Mas, o arrebatamento vai acontecer porque nós 
pertencemos à família de Deus, aliás, Jesus na sua 
oração sacerdotal diz uma coisa muito interessante, 
sempre quando Jesus hora o que Ele diz? Aquelas 
palavras tão fortes: Não a minha vontade, mais a Tua 
vontade seja feita ó Pai. Mas, com relação ao nosso 
arrebatamento ouça o que Ele diz:  
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João 17 v 24. 
24. Pai eu quero que os que me 

deste estejam comigo onde 
eu estou e vejam a minha 
glória, a glória que me 
deste porque me amaste 
antes da criação do mundo. 
(grifei). 

 
Essa é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus Cristo, 
Você lembra como Ele orou no jardim do Getsêmani, 
nada dizia respeito à vontade Dele, e aquilo tinha a ver 
com sua própria vida, Ele não amou a sua própria vida, 
mas com relação à igreja ai Ele diz Eu quero.  
Quando Jesus estava orando no jardim do Getsêmani, 
a explicação que normalmente se dá é que Ele orou 
pedindo libertação da cruz, Ele era fraco, Ele era um 
ser humano e Ele queria se apegar a sua vida então Ele 
teria pedido ao Pai se existisse uma alternativa Ele 
usasse para livrá-lo daquele sofrimento. “Se possível 
afasta de mim esse cálice”. Mas, não a minha vontade 
seja feita e sim a Tua. O que Ele estava pedindo, sabe o 
que eu penso que Ele estava pedindo, que a vida dele 
fosse poupada ali no jardim do Getsâmani, não a sua 
morte na cruz, porque outros textos bíblicos dizem que: 
com alegria eu faço a vontade de meu Pai, você lembra 
que Ele estava passando por grande agonia e Ele suou 
gotas de sangue, e Ele orou, orou e o pecado do mundo 
inteiro estava sendo posto sobre Ele. Eu tenho certeza 
que a morte estava muito próxima dele. Ele poderia ter 
morrido ali, mas se Ele tivesse morrido ali Ele não teria 
cumprido seu papel, como é que sabemos disso? Vamos 
ver em Hebreus cap. 5 v 7 é a única vez que Jesus pede 
que a sua vida seja poupada e ela é poupada.  
 
Hebreus 5 v 7.   
 

7. Durante os seus dias de vida 
na terra Jesus ofereceu 
orações e súplicas em alta voz 
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e com lagrimas àquele que o 
podia salvar da morte sendo 
ouvido por causa da sua 
reverente submissão.  

 
Agora nós entendemos aquela outra frase nas 
escrituras, que Ele foi obediente até a morte e morte de 
cruz. Porque Ele foi um pecador condenado, Ele tomou 
os nossos pecados sobre seus ombros. E o pecador teria 
que morrer duas vezes, aos homens está ordenado 
morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, mas Ele 
será ressuscitado e julgado, aquele que morre sem 
Cristo será separado de Deus, será lançado na 
eternidade sem Deus. 

� Por que o arrebatamento é necessário? 

Não apenas para cumprir a profecia bíblica, mas 
também para preparar a volta de Jesus à terra, o que 
Jesus lá em João 16 disse no vers. 7 – Ouçam  
cuidadosamente: Mas eu lhes afirmo que é para o bem 
de vocês que eu vou se não for o conselheiro não virá 
para vocês, mas se eu for eu o enviarei. Então o 
Espírito de Deus não poderia ser derramado sobre a 
igreja se Jesus não partisse: na direção oposta Jesus 
não pode voltar até que o Espírito volte para Ele, os pés 
dele não tocarão o Monte das Oliveiras até que o 
Espírito Santo no papel de nosso consolador tenha 
saído daqui e chegado aos céus. Então se você for 
deixado aqui durante a tribulação, depois do 
arrebatamento, você não terá o consolo do Espírito 
Santo, e alguém se pergunta, então como é que as 
pessoas se converteram sem o Espírito Santo? Lembre-
se que o Espírito Santo é Deus o Espírito. Deus é 
onipresente, então o Espírito Santo continuará a 
convencer o homem do seu pecado, mas esse consolo 
precioso do Espírito Santo que nós temos hoje como 
igreja o mundo não terá especialmente o consolo que 
pode tomar conta do coração das pessoas quando 
pensam em serem arrebatadas, por que o 
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arrebatamento já terá ocorrido. Então o Espírito Santo 
continuara exercendo a sua tarefa de convencer o 
homem do seu pecado, mas não estará presente como 
consolador. 

Nós vamos ler posteriormente mais desse texto em 
1 Tessalonicenses 4 depois de falar do arrebatamento 
ele diz no versículo 18 consolem-se uns aos outros com 
essas palavras. Eu estou convencido de que aqueles 
primeiros cristãos ao enfrentarem a morte eles tinham 
esse consolo. Eles se consolavam com a possibilidade 
de Jesus voltar antes de eles serem executados por sua 
fé.  

� Quando acontecerá o arrebatamento? 

A resposta é quando Jesus terminar de edificar a 
sua igreja porque Ele disse: Edificarei a minha igreja. E 
já há dois mil anos Ele vem edificando a sua igreja, e 
não pode restar muito tempo até que essa igreja esteja 
completa, nós também somos nação santa, nós também 
somos os eleitos, nós somos um povo peculiar de Deus 
como foi Israel.  

1. Pedro 2 v 9.              

9. Vocês, porém são geração 
eleita sacerdócio real, nação 
santa, povo exclusivo de Deus 
para anunciar as grandezas 
daquele que os chamou das 
trevas para sua maravilhosa 
luz.  

Nós somos uma nação santa e Deus está 
edificando essa nação santa e Ele diz no versículo 
cinco.  

5. Vocês também estão sendo 
utilizados como pedras vivas 
na edificação de uma casa 
espiritual para serem 
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sacerdócio santo oferecendo 
sacrifícios espirituais 
aceitáveis a Deus por meio de 
Jesus Cristo.  

Você não crê que essa casa espiritual está 
praticamente completa, eu creio que quando a última 
pedra viva for acrescida a igreja o arrebatamento 
acontecerá. O apostolo Paulo também fala disso em:  

Efésios 2 v 21  

21. No qual todo edifício é 
ajustado e cresce para 
tornar-se santuário santo 
no Senhor.  

Um edifício está sendo erigido, ele é invisível, nós 
somos as pedras vivas, edificada numa santa habitação 
para Deus, e quando a última pedra viva for 
acrescentada a esse templo ele estará completo, nós 
temos uma boa representação da construção desse 
templo, quando o templo de Salomão foi terminado. 2 
Crônicas cap. 2, vers. 17; é interessante que quando 
nós lemos isso aqui diz que Salomão fez um 
recenseamento de todos os estrangeiros. 

Quem construiu aquele glorioso templo em 
Jerusalém, os estrangeiros, os que vinham de fora, não 
foram os Judeus, mas o interessante é que esse templo 
foi pré-fabricado, assim como o templo espiritual dentre 
os gentios é pré-fabricado, então quando ele estiver 
pronto ele será arrebatado aos céus, ai o proprietário 
vai tomar posse dele, Ele vai ocupar o templo e como eu 
fico fascinando quando eu vejo o que está acontecendo. 
Em 1 Reis 6 o texto nos diz que quando a casa foi 
completada ela era perfeita, vers. 7 de 1 Reis 6, na 
construção do templo só foram usados blocos lavrados 
nas pedreiras, não se ouviu no templo nenhum barulho 
de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outro 
instrumento durante a sua construção. É virtualmente 
impossível você ter um prédio que é perfeito, você já 
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comprou um móvel uma estante e você procurou 
montar esse móvel ou estante e não se encaixou direito, 
você teve que fazer mais um furinho, você teve que usar 
outro parafuso para firmar melhor, até as máquinas 
mecânicas tem esses erros, não existiu um edifício que 
foi edificado na história que foi perfeito, exceto esse 
templo. O templo celestial perfeito está agora em 
construção, Jesus disse eu vou preparar-vos lugar. 
Pense em quão glorioso isso será e Ele disse isso a mais 
de dois mil anos, e a luz disso será que não deveríamos 
usar toda a nossa energia para serví-lo de todo coração, 
de toda nossa mente, de toda nossa força, se você hoje 
ainda não colocou a sua fé em Cristo Jesus você 
reconhece o que você está fazendo, você está rejeitando 
a oferta gloriosa que Deus fez a você a despeito de sua 
vida pecaminosa, a despeito de qualquer coisa que você 
tenha feito ou quem sabe você seja uma pessoa boa, 
pelo menos você pensa ser uma boa pessoa, mais o 
pecado está arraigado ao seu coração do mesmo jeito. 
Jesus está chamando hoje você para você se 
arrepender, para você se achegar a Jesus e o próprio 
Jesus garante - aquele que vier a mim de modo 
nenhum lançarei fora – Ele não haverá de rejeitar você.  

�  Como ocorrerá o arrebatamento? 

Primeiramente e bem rápido vamos ler em: 

 1 Coríntios 15 v 52.  

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.  

Em um momento num abrir e fechar de olhos, é uma 
fração de segundo. Se o arrebatamento acontecer agora 
não dá tempo de você voltar ao seu quarto para pegar 
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alguma coisa, os detalhes estão descritos em 1 
Tessalonicenses. 4 v 16, 17 e 18nós já lemos parte dele 
vamos ler o resto.  

1 Tessalonicenses 4 v 16, 17 e 18  

16. Pois dada a ordem com a voz do 
arcanjo e o ressoar da trombeta 
de Deus o próprio Senhor 
descerá dos céus e os mortos em 
Cristo ressuscitaram primeiro;  

17. Depois nós os que estivermos 
vivos seremos arrebatados com 
eles nas nuvens para o encontro 
com o Senhor nos ares e assim 
estaremos com o Senhor para 
sempre.  

18. Consolem-se uns aos outros com 
essas palavras.  

 
Nós já falamos sobre o fato de que o próprio Senhor 
descerá, mas aqui nós vemos que Ele virá com o 
ressoar da trombeta de Deus, e lá em 1 Coríntios 15:52 
nós vimos que é a última trombeta, é a última trombeta 
do Senhor e o erro que está sendo cometido é que as 
pessoas olham para o tocar da última trombeta em 
apocalipse e dizem que é ali que vai ocorrer o 
arrebatamento, mas reparem que o texto aqui diz a 
última trombeta de Deus não é uma trombeta como em 
Mateus 24:31, não é uma trombeta de guerra ou paz, 
não é uma trombeta de celebração, mas é a última 
trombeta de Deus, precisamos fazer a pergunta onde 
está a primeira trombeta de Deus. 

Vamos abrir a nossa bíblia no antigo testamento 
em Êxodo 19 e nós lemos algo bastante interessante e 
tocante vers. 10 e 11 e o Senhor disse a Moisés vá ao 
povo e consagre-o hoje e amanhã, eles deverão lavar as 
suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse 
dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai a vista de todo 
o povo. Eu estou fazendo uma referência ao novo 
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testamento que sem santidade ninguém verá o Senhor, 
é interessante que o texto diz no terceiro dia, eu não 
gosto de usar matemática para comprovar o que vai 
acontecer, geralmente da confusão. Mas para o Senhor 
mil anos são como um dia e um dia é como mil anos (o 
tempo não existe para Deus, Ele é eterno) e o Senhor já 
foi embora há dois dias e no terceiro dia Ele virá então 
nós sabemos que nós estamos ali na beirada da vinda 
do Senhor, nós estamos nos estágios finais, vers. 16 ao 
amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios uma 
densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou 
fortemente todos no acampamento tremeram de medo. 
Repare a expressão a trombeta, porque o Senhor vem 
com voz de trombeta, que é a última trombeta de Deus 
isso também é enfatizado no vers. 19 o som da 
trombeta era cada vez mais forte então Moisés falou e a 
voz de Deus lhe respondeu. 

Vamos ler também Hebreus cap. 12 v 19. Isso está 
falando de Israel. Ao soar da trombeta e ao som de tais 
palavras que os ouvintes rogaram que nada mais lhes 
fosse dito, novamente o soar da trombeta, apocalipse 
cap. 1 v 10 e aqui nós vemos o Senhor sendo 
identificado com a voz da trombeta no dia do Senhor 
achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz 
forte como de trombeta. E nós conhecemos o texto do 
cap. 4 v 1 – Depois dessas coisas olhei e diante de mim 
estava uma porta aberta no céu a voz que eu tinha 
ouvido no principio falando comigo como trombeta 
disse, suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve 
acontecer depois dessas coisas. Então novamente a voz 
da trombeta está ordenando que João suba (uma figura 
do arrebatamento) então qual foi o propósito da 
primeira trombeta do Senhor? A voz da trombeta 
arrebanhou o seu povo terreno qual era o proposito? 
Para que eles pudessem receber a palavra de Deus, 
receberam a lei, a última trombeta de Deus traz o 
resultado aqueles que foram salvos através da palavra 
de Deus agora se encontra com Ele que é a palavra viva 
em ambos os casos é um arrebanhar dos santos e essa 
trombeta poderia soar a qualquer instante esteja atento 
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nos seus ouvidos espirituais o diabo não quer que você 
ouça essa trombeta, é por isso que temos tantos 
movimentos que trazem confusão hoje em dia, 
especialmente as revelações extra bíblicas sonhos e 
visões. A própria bíblia proíbe o acréscimo de outra 
revelação ao que já está escrito, então não busquem 
tais experiências busquem em Jesus através da palavra 
de Deus. 

�   Qual é a importância do arrebatamento?  

  1 Tessalonicenses vers. 4 v 14. 

14 Porque, se cremos que Jesus 

morreu e ressuscitou, assim 
também aos que em Jesus 

dormem, Deus os tornará a 
trazer com ele.  

Então, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu 
cremos também que Deus trará mediante Jesus e com 
ele aquele que neles dormiram então é essencial que 
creiamos na ressureição, no entanto, os teólogos, 
liberais que dizem que é apenas um mito a ressurreição 
e assim acreditando, eles não preenchem o requisito 
para estarem no arrebatamento, não é atoa que eles 
não se interessam pelo arrebatamento, porque eles 
haveriam de falar em algo que eles não creem. Mas, o 
arrebatamento é extremamente importante. Paulo diz 
em 1 Coríntios 15 que se nós não cremos no 
arrebatamento nós somos falsas testemunhas toda 
nossa fé, toda nossa operosidade é em vão e somos as 
pessoas mais miseráveis da terra, mas nós cremos no 
arrebatamento,  cremos também que Jesus voltará, e 
nós sabemos no nosso coração o que acontecerá em 
breve.  
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� Qual a sequência de como acontecerá 
o arrebatamento.   

 
 Instantes antes do arrebatamento, ao descer 
Cristo do céu para buscar a sua igreja, 
ocorrerá à ressurreição dos “que morreram em 
Cristo” (Ts 4.16). Não se trata da mesma 
ressurreição referida em (Ap. 20.4) a qual 
somente ocorrerá depois de Cristo voltar a 
terra, julgar os ímpios e prender Satanás (Ap 
19.11—20.3). A ressurreição de (Ap. 20.4) tem 
a ver com os mártires da tribulação. Ao 
mesmo tempo em que ocorre a ressurreição 
dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão 
transformados; seus corpos se revestirão de 
imortalidade (1Co 15.51,53). Isso acontecerá 
num instante, “num abrir e fechar de olhos” 
(1Co 15.52). 
 Tanto os crentes ressurretos como os que 
acabaram de ser transformados serão 
“arrebatados juntamente” (Ts 4.17) para 
encontrar-se com Cristo nos ares, ou seja: na 
atmosfera entre a terra e o céu. 
 Estarão literalmente unidos com Cristo (Ts 
4.16,17), levados à casa do Pai, no céu (ver Jo 
14.2,3), e reunidos aos queridos que tinham 
morrido (Ts 4.13-18). 
 Estarão livres de todas as aflições (2Co 5.2,4; 
Fp 3.21), de toda perseguição e opressão (ver 
Ap 3.10), de todo domínio do pecado e da 
morte (1Co 15.51-56); o arrebatamento os 
livra da “ira futura” (Ap ver 1.10; 5.9), ou seja: 
da grande tribulação. 
 A esperança de que nosso Salvador logo 
voltará para nos tirar do mundo, a fim de 
estarmos “sempre com o Senhor” (Tt 4.17), é a 
bem-aventurada esperança de todos os 
redimidos (Tt 2.13). É fonte principal de 
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consolo para os crentes que sofrem (Ts 
4.17,18; 5.10). 
 Paulo emprega o pronome “nós” em (Ts 4.17) 
por saber que a volta do Senhor poderia 
acontecer naquele período, e comunica aos 
tessalonicenses essa mesma esperança. A 
Bíblia insiste que anelemos e esperemos 
contínua e confiadamente a volta do nosso 
Senhor (cf. Rm 13.11; 1Co 15.51,52; Ap 
22.12,20). 
 Quem está na igreja, mas não abandona o 
pecado e o mal, sendo assim infiel a Cristo, 
será deixado aqui, no arrebatamento (Mt. 
25.1; Lc 12.45). Os tais ficarão neste mundo e 
farão parte da igreja apóstata (ver Ap. 17.1) 
 Depois do arrebatamento, virá o Dia do 
Senhor, um tempo de sofrimento e ira sobre os 
ímpios (Ap. 5.2-10). Seguir-se-á a segunda 
fase da vinda de Cristo, quando, então, Ele 
virá para julgar os ímpios e reinar sobre a 
terra (ver Mt 24.42,44). 

 
Agora o que acontecerá depois do arrebatamento? Eu 
não vou falar muito disso eu só vou dizer que vai ser 
uma coisa horrível o mundo experimentará aquilo que 
Jesus testificou como sendo os piores dias que o 
mundo já experimentou. E esse tipo de tribulação 
jamais se repetirá, quando a luz for removida deste 
mundo e as trevas prevalecerem e as pessoas que 
estiverem nas trevas não conseguirem ver a luz e 
estarão sujeitos a satanás e todas suas artimanhas 
malignas. 
Meus irmãos nós estamos vivendo às vésperas disto, na 
verdade os tempos que estamos vivendo é só olharmos 
a nossa volta é só olharmos para as notícias que vemos 
na televisão, só olharmos para a indústria do 
entretenimento e a indústria da propaganda, elas 
expressam o desejo do mundo, elas querem criar a sua 
própria felicidade, o seu próprio céu, a sua própria 
salvação e elas vão experimentar por isso a pior 
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catástrofe de todos os tempos o fardo do meu coração é 
pela igreja, cuidado com esses novos ensinamentos que 
andam por ai. Em 2 Coríntios 11 a bíblia nos diz que 
há um falso Jesus que está sendo ensinado, vers. 4 há 
um falso espírito santo há um falso evangelho sendo 
anunciado e os servos do inimigo se camuflam como 
sendo servos da luz, os nossos inimigos não são os 
hindus, os mulçumanos, os budistas, os nossos 
inimigos não são os maçons, as testemunhas de jeová, 
os mórmons, os católicos eles são entidades visíveis, 
eles claramente dizem o que pensam, mas o inimigo 
que nós precisamos tomar cuidado está no nosso meio, 
e o maior inimigo que temos é aquele que você 
contempla quando olha no espelho de manhã é sua 
carne e sangue, a bíblia diz que carne e sangue não 
herdarão os reino dos céus, você não tem futuro aqui 
no planeta terra portanto preparem-se para encontrar 
com seu Deus, você está prontos? Jesus está em breve 
voltando!  

 
 

�  A GRANDE TRIBULAÇÃO. 
 
Após o arrebatamento da Igreja terá início um 

período de grande sofrimento, angústia, dor, desespero 
e perseguição sem paralelo em toda a história da 
humanidade. Esse período corresponde à septuagésima 
semana de Daniel, ou seja, à última das setenta 
semanas preditas em Daniel 9 v 24 a 27. As forças do 
mal estarão operando em toda a Terra. Por outro lado, é 
o período em que Deus derramará seus juízos. O 
Senhor Jesus assim descreveu esses dias vindouros:  

"Porque haverá, então, grande aflição, como nunca 
houve desde o princípio do mundo até agora, nem 
tampouco haverá jamais" (Mt 24.21). 

 A Grande Tribulação (Ap 7.14) é identificada no 
Antigo Testamento como: "o dia do SENHOR" (Sf 1.14-
18; Zc 14.1-4); "tempo de angústia de Jacó" (Jr 30.7); "a 
grande angústia" (Dn 12.1); "a ira” (Is 26.20); "o dia da 
vingança" (Is 63.1-4); "o dia da ira de nosso Deus" (Sl 
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110.5). No Novo Testamento, como: "grande aflição" (Mt 
24.21); "a hora da tribulação" (Ap 3.10); "grande 
tribulação" (Ap 7.14). 

 Anticristo significa "opositor de Cristo, "contra 
Cristo". Também chamado de "a besta que subiu do 
mar" (Ap 13.1); "filho da perdição, homem do pecado" (2 
Ts 2.3-4); "a besta escarlate" (Ap 17.3); "a besta" (Ap 
17.8,16); "o homem violento" (Is 16.4); "o príncipe que 
há de vir" (Dn 9.26); "o rei do Norte" (Dn 11.40); "o 
angustiador" (Is 51/13); "o iníquo" (2 Ts 2.8); "o 
mentiroso" (1 Jo 2.22); "o enganador" (2 Jo v7); "um rei 
feroz de cara" (Dn 8.23); "a ponta pequena" (Dn 7.8). O 
Anticristo será um homem como outro qualquer, 
nascido de mulher, porém a serviço de Satanás. 

"Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto 
não acontecerá sem que antes venha à apostasia, e se 
manifeste o homem do pecado, o filho da perdição" (2 
Ts 2.3,4,8; Dn 8.23; 9.26; 1 Jo 2.18; Ap 13.1-8). 

A presença da Igreja na Terra e a consequente ação 
do Espírito Santo têm impedido, nos dias de hoje, a 
plena manifestação do Anticristo (2 Ts 2.6-7). Todavia, 
após o arrebatamento da Igreja, e diminuída a 
influência do Espírito Santo - tudo de conformidade 
com o plano de Deus -, a raça humana descerá a um 
nível de depravação jamais visto: desprezo aos valores 
éticos e morais; violência sem limites; liberdade e 
perversão sexual; ocultismo; falta de amor. Ademais, o 
desaparecimento repentino de milhões de crentes, em 
face do arrebatamento, causará grande perplexidade e 
temor. Haverá uma desorganização geral em todos os 
níveis da atividade humana, além de gigantescos 
desastres e muitas mortes. Exemplos: muitas 
aeronaves ficarão sem comando porque seus 
comandantes foram arrebatados em pleno vôo; muitos 
acidentes aéreos, porque os controladores de vôo 
desaparecerão; engarrafamentos, batidas e mortes nas 
estradas e nos grandes centros urbanos, porque muitos 
veículos ficarão repentinamente desgovernados; 
milhares de empresas comerciais e industriais, 
pequenas e grandes lojas ficarão com um número 
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reduzido de empregados; grande desfalque também de 
servidores nas repartições públicas; os serviços 
públicos, tais como bombeiros, limpeza e comunicações 
serão afetados. Por outro lado, inúmeros imóveis 
residenciais, igrejas e lojas ficarão abandonados; presos 
fugirão dos presídios e os saques se multiplicarão. Os 
governantes não terão meios de colocar as coisas em 
ordem. Ninguém será capaz de explicar a causa do 
repentino desaparecimento de parentes e amigos. Caos 
total. Convulsão social. É nesse contexto que surgirá 
um homem muito inteligente, com respostas 
inteligentes e prometendo soluções práticas para todos 
os problemas. Esse homem é o Anticristo. Convém dizer 
que a iniquidade vem crescendo assustadoramente em 
todo o mundo. A imaginação do homem é pródiga em 
descobrir novas fórmulas de se tornar mais indigno, 
mais impuro, imoral, cruel e depravado.  

 "E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, 
para que creiam na mentira, e para que sejam julgados 
todos os que não creram na verdade, antes tiveram 
prazer na iniquidade" (2 Ts 2.11-12). 

  Mas essa rebeldia ainda não chegou no limite de 
Deus. Ninguém sabe qual seja esse limite. Sabe-se, 
todavia, que o fim virá. O castigo virá no tempo de 
Deus, tal qual ocorreu nos tempos de Noé e de Sodoma 
e Gomorra como já foi dito anteriormente. 

  A manifestação do Anticristo na Terra durará sete 
anos, e suas atividades nesse período estão divididas 
em duas fases como a seguir: 

  No início do período de sete anos, o Anticristo, 
sob a máscara de um político inteligente e poderoso, 
fará uma aliança com Israel por sete anos - e, por 
extensão, com as demais nações -, em que prometerá 
prosperidade, segurança e paz, tendo em vista a 
situação caótica mundial: "Ele confirmará uma aliança 
com muitos por uma semana..." (Dn 9.27-a). De fato, o 
mundo experimentará boa recuperação na metade dos 
sete anos. Fome, guerras, peste e violência parecem 
solucionados diante da dinâmica atuação desse 
"salvador" da pátria, a quem muitos passam a admirar. 
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Certamente ele dirá que os crentes foram sequestrados 
por naves espaciais; que esse negócio de salvação 
através do sangue de Jesus é mentira; que a alma 
salva-se a si mesma; que todos são iguais a Deus, etc. 
Todavia, a mesma mentira que hoje é ensinada pelo 
movimento Nova Era e por tantas seitas diabólicas. 

Entretanto, havendo transcorrido metade do tempo 
previsto no acordo, ou seja, passados três anos e meio 
de aparente paz, prosperidade e segurança, aquele 
político deixará cair a máscara e mostrará sua face e 
seus objetivos malignos: romperá a aliança com Israel; 
assumirá a posição de governante mundial com 
autoridade sobre todas as nações; anunciará ser ele o 
próprio Deus; profanará o templo em Jerusalém e ali 
colocará uma imagem sua para ser adorada; proibirá a 
adoração ao Deus dos cristãos; perseguirá de forma 
sistemática e cruel seus opositores; perseguirá por 42 
meses os fiéis a Cristo; fará grandes milagres e 
maravilhas em razão do seu poder satânico, e, com isto, 
ganhará muitos admiradores. Verifiquemos como a 
Bíblia relata essa fase: 

 "Ele confirmará uma aliança com muitos por uma 
semana [sete anos], mas na metade da semana [três 
anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias] fará cessar o 
sacrifício e a oferta de cereais" (Dn 9.27). 

 O Anticristo só admitirá culto de louvor e adoração 
a ele próprio. 

 "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e 
destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar 
os tempos e a lei...” (Dn 7.25). 

  Por exemplo, não mais haverá liberdade religiosa. 
 "Este rei fará conforme a sua vontade, e se 

levantará, e se engrandecerá sobre todo deus, e falará 
coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será 
próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que 
está determinado será feito. Não terá respeito aos 
deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado 
das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo 
se engrandecerá. Agirá contra os castelos fortes com o 
auxílio de um deus estranho, e aos que o reconhecerem 
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multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e 
repartirá a terra a preço" (Dn 11.36-39). 
          Não medirá esforços para agradar aos que lhe 
derem apoio, mas perseguirá com crueldade os seus 
opositores. 

 "Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se 
chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se 
assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo 
parecer Deus. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia 
de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios de 
mentira" (2 Ts 2.4,9). 

   O Diabo não tem feito outra coisa senão mentir e 
enganar. As operações cirúrgicas através de médiuns; 
as práticas esotéricas e de ocultismo em que as pessoas 
acreditam mais num cristal, numa pedra, numa água, 
num despacho, do que no Deus Todo-poderoso é uma 
prova de que o diabo consegue enganar muita gente e 
levá-las à perdição. 

 "... E deu-se-lhe autoridade para continuar por 
quarenta e dois meses... também foi-lhe permitido fazer 
guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder 
sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que 
habitam sobre a terra a adorarão [a besta], esses cujos 
nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro 
que foi morto desde a fundação do mundo" (Ap 
13.5,7,8). 

 Um "falso profeta" - denominado a "outra besta" - 
virá prepará o caminho do Anticristo;  

“fará grandes sinais, de maneira que até fogo faz 
descer do céu a terra, à vista dos homens”, e serão 
mortos os que não adorarem a imagem da besta” (Ap 
13.11-14). 

 Muitos seguirão a besta porque não saberão 
distinguir o real do verdadeiro. Uma pessoa que faça 
cair fogo do céu será reconhecida como um deus. Hoje, 
por muito menos, pessoas são idolatradas. 

 O que lemos acima não chega a ser uma descrição 
detalhada do caráter e objetivos do Anticristo, a cruel e 
sanguinária besta. Ele será muito pior. Vejam que 
Apocalipse 13.5 fala em 42 meses, ou 1.260 dias, ou 
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três anos e meio, exatamente o tempo de Daniel 9.27 
("metade da semana"). Este período de três anos e meio 
será o mais negro e turbulento de toda a história da 
raça humana. As mudanças que têm ocorrido no 
âmbito mundial dão-nos a convicção de que aos poucos 
as peças do quebra-cabeça encaixam-se. Para a 
instalação de um forte governo único, mundial, igual ao 
futuro governo do Anticristo, faz-se necessário: 

“Uma só Moeda” - Já temos a implantação de uma 
moeda comum na Comunidade Européia, o euro, que 
substituirá as moedas de onze países. A mesma idéia 
parece prevalecer para os países integrantes do 
Mercosul, na América Latina; há, também, uma 
tendência de dolarização da economia em países em 
crise. A unificação dos sistemas financeiros - uma só 
moeda, um controle único - é uma tendência mundial 
como resultado da criação de mercados comuns. 

  
“Uma só Economia”, um só mercado - A 

globalização já é uma realidade. Comunidade Européia 
e Mercosul, p. exemplo, são acordos com objetivos 
comerciais que ampliam e tornam o processo de 
globalização irreversível. Na data em que escrevemos 
estas linhas (29.6.99) a União Européia (países da 
Europa) e o Mercosul (países da América Latina) 
discutem os passos para implantação do livre comércio 
entre essas nações. A Europa se fortalece - é hoje o 
Bloco Econômico mais poderoso do Planeta - e isso tem 
um objetivo maior: quebrar a supremacia econômica, e 
bélica, dos Estados Unidos. 

“Uma única Força militar” - A Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), subscrita em 
4.4.1949, é uma aliança militar "projetada para 
prevenir ou repelir agressões contra qualquer de seus 
membros". A OTAN é, portanto, um poderoso exército 
formado a partir de acordos com as nações mais ricas 
da terra; possui um só comando e enorme capacidade 
de destruição. Logo, a idéia de uma força militar única, 
comandada por um só homem, não é coisa de outro 
mundo. Uma única moeda, uma só economia e uma 
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força militar única são mudanças que apontam em 
direção de um único governante, um ditador mundial, 
carismático, inteligente, capaz de impressionar com seu 
discurso e de comandar um poderoso exército. O Clube 
de Roma - fundado em 1968 e integrado por 
"personalidades de gabarito reconhecidamente 
mundial, na política, nas ciências e na educação" -, "é a 
de que a humanidade necessita urgentemente de um 
governo único e centralizado para resolver seus 
problemas e suprir suas necessidades". Este homem 
que surgirá no cenário mundial será o "feroz de cara", o 
Anticristo. O mundo se prepara para recebê-lo. 

Se você nunca colocou sua confiança em Jesus 
Cristo como Salvador, mas entendeu que ele é real e 
que o fim dos tempos está próximo, e quer receber o 
Dom Gratuito da Vida Eterna, pode fazer isso agora, na 
privacidade do seu lar. Após confiar em Jesus Cristo 
como seu Salvador, você nasce de novo espiritualmente 
e passa a ter a certeza da vida eterna nos céus, como se 
já estivesse lá. Assim, pode ter a certeza de que o Reino 
do Anticristo não o tocará espiritualmente. 

Oração  

Querido pai celeste, te agradecemos pelo futuro 
que nos deste em Cristo Jesus, obrigado pelo dom do 
Espírito Santo, que nos ilumina e nos conduz a toda 
verdade, Pai ajuda-nos a orar por aqueles que ainda 
estão nas trevas, Senhor traz convicção ao coração 
deles através do teu Santo Espírito para que nesse 
momento eles aceitem ao Senhor e possam ser 
transformado de filhos das trevas em filhos da luz e 
junto conosco entrar no reino celestial.  Obrigado 
Senhor Jesus pelo consolo que nos deste através destas 
verdades, que poderias vir hoje, esta é a oração que 
fazemos, anelamos por ti Senhor Jesus. Amém!                                   


