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Israel (Ezequiel 37). Ter Israel como nação em sua na presença de Deus. H á excessivo debate a respeito
própria terra é importante à luz da profecia do fim
do significado e magnitude do Arrebatamento. Esta
dos tempos, por causa da distinção de Israel na
não é a intenção de Deus. M as ao invés disso, no
escatologia (Daniel 10:14; 11:41; Apocalipse 11:8). que diz respeito ao Arrebatamento, Deus quer que
?encorajemos uns aos outros com estas palavras.?
Tendo em mente estes sinais, podemos ser sábios e
discernir em relação à expectativa do fim dos
Pergunt a: "Q uando ocor rerá o A r rebat am ento
tempos. N ão devemos, entretanto, interpretar
em relação à T r ibulação?"
qualquer destes eventos únicos como uma clara
indicação da iminente chegada do fim dos tempos. R espost a: A sincronia entre o Arrebatamento e a
Tribulação é um dos assuntos mais polêmicos na
Deus nos deu informações suficientes para que
igreja de hoje. As três visões predominantes são as
possamos estar preparados, mas não informação
seguintes: a visão pré-tribulacional (o
suficiente para que nos tornemos arrogantes.
Arrebatamento ocorre antes da Tribulação), a visão
Pergunt a: "O que é o A r rebat am ento da
mesotribulacional (o Arrebatamento ocorre no
igreja?"
meio da Tribulação) e a visão pós-tribulacional (o
Arrebatamento ocorre ao final da Tribulação).
R espost a: A palavra ?arrebatamento? não aparece U ma quarta visão, comumente conhecida como
na Bíblia. O conceito de Arrebatamento,
pré-ira, é uma ligeira modificação da visão
entretanto, é claramente ensinado nas Escrituras. O mesotribulacional.
Arrebatamento da igreja é o evento no qual Deus
remove todos os crentes da terra para abrir caminho Primeiramente, é importante reconhecer o
para que Seu justo julgamento seja derramado sobre propósito da Tribulação. De acordo com Daniel
a terra durante o período da Tribulação. O
9:27, há uma septuagésima ?semana? (7 anos) que
Arrebatamento é descrito principalmente em I
ainda está por vir. A completa profecia de Daniel
Tessalonicenses 4:13-18 e I Coríntios 15:50-54. I
das setenta semanas (Daniel 9:20-27) fala da nação
Tessalonicenses 4:13-18 descreve o Arrebatamento de Israel. É um período de tempo no qual Deus
como Deus ressuscitando todos os crentes que já
focaliza a Sua atenção especialmente em Israel. A
morreram, dando a eles corpos glorificados.
septuagésima semana, ou seja, a Tribulação, deve
?Porque o mesmo Senhor descerá do céu com
também ser um tempo quando Deus lida
alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de especificamente com Israel. Apesar de não
Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão
necessariamente indicar que a igreja não possa estar
primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos,
também presente, isto nos leva a perguntar por que
seremos arrebatados juntamente com eles nas
a igreja precisaria estar na terra durante este
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim
período.
estaremos sempre com o Senhor? (I Tessalonicenses
A passagem principal das Escrituras a respeito do
4:16-17).
Arrebatamento é I Tessalonicenses 4:13-18. Esta
I Coríntios 15:50-54 focaliza na natureza
passagem afirma que todos os crentes vivos,
instantânea do Arrebatamento e nos corpos
juntamente com os crentes que já morreram,
glorificados que receberemos. ?Eis aqui vos digo
encontrarão o Senhor Jesus nos ares e estarão com
um mistério: N a verdade, nem todos dormiremos, Ele para sempre. O Arrebatamento é Deus
mas todos seremos transformados; N um momento, removendo o Seu povo da terra. U ns poucos
num abrir e fechar de olhos, ante a última
versículos depois, I Tessalonicenses 5:9, Paulo diz:
trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos
?Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus
transformados? (I Coríntios 15:51-52). O
Cristo.? O livro de Apocalipse, o qual lida
Arrebatamento é o acontecimento glorioso que
principalmente com o período da Tribulação, é
devemos todos esperar ansiosamente. Finalmente
uma mensagem profética de como Deus derramará
ficaremos livres do pecado. Estaremos para sempre a Sua ira sobre a terra durante a Tribulação.
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Pergunt a: "D e acordo com a profecia do fim
todos no lago de fogo. Cristo então introduzirá um
dos tem pos, o que acontecerá?"
N ovo Céu e N ova Terra: a eterna morada dos
crentes. N ão mais haverá pecado, tristeza ou morte.
R espost a:A Bíblia tem muito a dizer sobre o fim
Virá também dos céus a N ova Jerusalém (Apocalipse
dos tempos. Q uase todos os livros da Bíblia contêm capítulos 21-22).
profecias a respeito do fim dos tempos. O rganizá-las
Pergunt a: "Q uais são os sinais do fim dos
todas juntas pode ser tarefa difícil. Segue-se um
tem pos?"
breve resumo do que declara a Bíblia a respeito do
que acontecerá no fim dos tempos:
R espost a: M ateus 24:5-8 nos dá algumas indicações
importantes para que possamos discernir a
Cristo levará da terra todos os crentes nascidos de
aproximação do fim dos tempos: ?Porque muitos
novo, que são parte da Igreja (os santos do N ovo
virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e
Testamento) através de um acontecimento
enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de
conhecido como Arrebatamento (I Tessalonicenses rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é
4:13-18; I Coríntios 15:51 em diante). Perante o
mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Tribunal de Cristo estes crentes serão galardoados
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino
pelas boas obras e serviços durante o tempo na terra, contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos,
ou perderão galardão, mas não perderão a vida eterna em vários lugares. M as todas estas coisas são o
por falta de serviço ou obediência (I Coríntios
princípio de dores.? U m aumento de falsos messias,
3:11-15; II Coríntios 5:10).
um aumento de guerras e aumento em fomes,
pragas, desastres naturais: estes são ?sinais? do fim
O anticristo (a besta) assumirá o poder e assinará um dos tempos. M as mesmo nesta passagem, entretanto,
pacto de paz (firmará uma aliança) com Israel por
estamos sendo advertidos. N ão devemos nos deixar
sete anos (Daniel 9:27). Este período de sete anos é enganar (M ateus 24:4), pois estes acontecimentos são
conhecido como a Tribulação. Durante a
apenas o ?princípio de dores? (M ateus 24:8), e o fim
Tribulação, haverá guerras terríveis, fomes, pragas e dos tempos ainda está por vir (M ateus 24:6).
desastres naturais. Deus derramará Sua ira contra o
pecado, mal e iniqüidade. Durante a Tribulação
M uitos intérpretes apontam cada terremoto, cada
terão lugar os quatro cavaleiros do apocalipse, os sete agitação política e cada ataque a Israel como um sinal
selos, trombetas e taças.
preciso de que o fim dos tempos está rapidamente se
aproximando. M esmo sendo estes eventos sinais de
Q uando se passar cerca de metade destes 7 anos, o
que o fim dos tempos se aproxima, não são
anticristo irá romper o pacto de paz com Israel e com necessariamente indicadores de que o fim dos
eles guerrear novamente. O anticristo causará
tempos já chegou. O Apóstolo Paulo avisou que os
abominação e desolação e levantará uma imagem de últimos dias trariam um notável aumento nos falsos
si mesmo para ser adorada no templo (Daniel 9:27; II ensinamentos. ?M as o Espírito expressamente diz
Tessalonicenses 2:3-10). A segunda metade da
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
Tribulação é conhecida como A Grande Tribulação dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas
e o tempo de angústia para Jacó.
de demônios? (I Timóteo 4:1). O s últimos dias são
descritos como ?tempos perigosos? por causa do
Ao final da Tribulação dos sete anos, o anticristo
aumento do caráter maligno do homem e pessoas
iniciará um ataque final sobre Jerusalém, que
que ativamente ?resistem à verdade? (II Timóteo
culminará na Batalha do Armagedom. Jesus Cristo
3:1-9; veja também II Tessalonicenses 2:3).
retornará, destruirá o anticristo e seus exércitos e os
O utros possíveis sinais incluiriam a reconstrução de
lançará no lago de fogo (Apocalipse 19:11-21).
Cristo então amarrará Satanás no Abismo por 1000 um templo judaico em Jerusalém, aumentada
hostilidade para com Israel e avanços para um único
anos e governará Seu reino na terra por estes 1000
governo mundial. O sinal mais importante do fim
anos (Apocalipse 20:1-6).
dos tempos, entretanto, é a nação de Israel. Em 1948,
Israel foi reconhecido como um Estado soberano
Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto,
pela primeira vez desde 70 d.C. Deus prometeu a
novamente derrotado, e então lançado no lago de
Abraão que sua posteridade possuiria Canaã como
fogo (Apocalipse 20:7-10). Então Cristo julgará
uma ?perpétua possessão? (Gênesis 17:8), e Ezequiel
todos os incrédulos (Apocalipse 20:10-15) no
profetizou uma ressurreição física e espiritual de
Julgamento do Grande Trono Branco, lançando a
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EBD ADULTOS
N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne
aos dom ingos às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual:
R evist a EBD
Se deseja se batizar, participe da turma de
Batizandos. O s Batismos são sempre no
último domingo de cada mês e a turma de
batizandos começa no primeiro domingo.
Para inscrever-se, procure o Pr.
M aur icio.

EBD Jovens e Adol escent es
A Escola Bíblica Especial para Jovens
acontece aos domingos a partir das 9:30h
na sala da juventude no 3º andar.
Para A dolescentes, às 10:30h, na mesma
sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna,
adequada à faixa etária e incentivam o
debate.
FRASE DO MÊS
"Confie em D eus com o se tudo
dependesse dEle, e trabalhe com o se
tudo dependesse de você."
Bob Jones

Art igo
Pareceria inconsistente que Deus prometesse aos crentes que não sofreriam ira para
R espost a: O Arrebatamento e a Segunda Vinda de Cristo são frequentemente
então deixá-los na terra durante a Tribulação. O fato de que Deus promete livrar os confundidos. É difícil determinar quando a Bíblia está se referindo ao Arrebatamento
cristãos da ira logo após prometer retirar o Seu povo da terra parece juntar esses dois ou à Segunda Vinda. N o entanto, ao estudar as profecias bíblicas do fim dos tempos,
eventos.
é muito importante poder diferenciar entre os dois.
O utra passagem crucial sobre o momento do Arrebatamento é Apocalipse 3:10.
N ela Cristo promete livrar os crentes da ?hora da tentação? que virá sobre a terra.
Isto poderia significar duas coisas: (1) Cristo protegerá os crentes em meio às
tentações, ou (2) Cristo livrará os crentes das tentações ao deixá-los fora delas.
Ambos são significados válidos da palavra grega que traduzimos como ?da?.
Entretanto, é importante reconhecer de que os crentes têm a promessa de serem
protegidos. N ão é somente da tentação, mas da ?hora? da tentação. Cristo promete
guardar os crentes do período que contém as tentações, ou seja, da Tribulação. O
propósito da Tribulação, o propósito do Arrebatamento, o significado de I
Tessalonicenses 5:9 e a interpretação de Apocalipse 3:10 dão claro apoio à posição
pré-tribulacional. Se a Bíblia for interpretada literalmente e com consistência, a visão
pré-tribulacional é a interpretação mais baseada nas Escrituras.

O Arrebatamento é quando Jesus Cristo retorna para remover a igreja (todos os
seguidores de Cristo) da terra. O Arrebatamento é descrito em 1 Tessalonicenses
4:13-18 e 1 Coríntios 15:50-54. O s crentes que já morreram serão ressuscitados e,
juntamente com os crentes que ainda vivem, vão se encontrar com o Senhor no ar.
Isso acontecerá em um momento, em um piscar do olho. A Segunda Vinda é
quando Jesus retorna para derrotar o anticristo, destruir o mal e estabelecer o seu
Reino M ilenar. A Segunda Vinda é descrita em Apocalipse 19:11-16.

Pergunt a: "O que é a Segunda V inda de Jesus Cr isto?"

(2) A Segunda Vinda ocorre depois do grande e horrível período da Tribulação
(Apocalipse capítulos 6-19). O arrebatamento ocorre antes da Tribulação (1
Tessalonicenses 5:9; Apocalipse 3:10).

R espost a: A Segunda vinda de Jesus Cristo é a esperança dos crentes de que Deus
está em controle sobre todas as coisas e é fiel às promessas e profecias em Sua Palavra.
Em Sua Primeira Vinda, Jesus Cristo veio à terra como um bebê em uma
manjedoura em Belém, exatamente como fora profetizado. Jesus cumpriu muitas das
profecias do M essias durante o Seu nascimento, vida, ministério, morte e
ressurreição. Entretanto, há algumas profecias a respeito do M essias que Jesus ainda
não cumpriu. A Segunda Vinda de Cristo será o retorno de Cristo para cumprir
estas profecias restantes. Em Sua Primeira Vinda, Jesus foi o servo que sofreu. Em
Sua Segunda Vinda, Jesus será o Rei conquistador. Em Sua Primeira Vinda, Jesus
aqui chegou na mais humilde das circunstâncias. Em Sua Segunda Vinda, Jesus
chegará com os exércitos do céu ao Seu lado.
O s Profetas do Antigo Testamento não fizeram distinção entre as duas vindas.
Podemos ver isto em Escrituras como Isaías 7:14; 9:6-7 e Z acarias 14:4. Como
resultado das profecias aparentemente falarem em dois indivíduos, muitos estudiosos
judeus acreditaram que haveria tanto um M essias sofredor quanto um M essias
conquistador. O que falharam em compreender é que o mesmo M essias cumpriria
os dois papéis. Jesus cumpriu o papel do servo sofredor (Isaías capítulo 53) em Sua
Primeira Vinda. Jesus cumprirá o papel do Libertador e Rei de Israel em Sua
Segunda Vinda. Z acarias 12:10 e Apocalipse 1:7, descrevendo a Segunda Vinda,
recordam Jesus sendo transpassado. Israel e o mundo inteiro se lamentarão por não
terem aceitado o M essias em Sua Primeira Vinda.
Após a ascensão de Jesus aos Céus, os anjos declararam aos apóstolos: ?H omens
galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido
em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir? (Atos 1:11). Z acarias
14:4 identifica a localização da Segunda Vinda como o M onte das Oliveiras. M ateus
24:30 declara: ?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.? Tito 2:13 descreve a Segunda Vinda como ?o
aparecimento da glória?.
A Segunda Vinda é descrita em seus mínimos detalhes em Apocalipse 19:11-16: ?E
vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele chama-se
Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de
fogo; e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e tinha um nome escrito, que
ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e
o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu
em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma
aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as regerá com vara de ferro; e ele
mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no
manto e na sua coxa tem escrito este nome: R EI DO S R EIS, E SEN H OR DO S
SEN H OR ES.?
Pergunt a: "Q ual é a diferença entre o A r rebat am ento e a Segunda V inda de
Cr isto?"

As diferenças importantes entre o Arrebatamento e a Segunda Vinda de Cristo são:
(1) N o Arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor nos ares (1
Tessalonicenses 4:17). N a Segunda Vinda, os crentes vão retornar com o Senhor à
terra (Apocalipse 19:14).

(3) O Arrebatamento é a remoção dos crentes da terra como um ato de libertação (1
Tessalonicenses 4:13-17; 5:9). A Segunda Vinda inclui a remoção dos incrédulos
como um ato de julgamento (M ateus 24:40-41).
(4) O Arrebatamento vai ser ?secreto? e instantâneo (1 Coríntios 15:50-54). A
Segunda Vinda vai ser visível a todos (Apocalipse 1:7; M ateus 24:29-30).
(5) A Segunda Vinda de Cristo não vai ocorrer até depois de certos eventos dos fins
dos tempos acontecerem (2 Tessalonicenses 2:4; M ateus 24:15-30; Apocalipse
capítulos 6-18). O Arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento
(Tito 2:13; 1 Tessalonicenses 4:13-18; 1 Coríntios 15:50-54).
Por que é importante manter o Arrebatamento e a Segunda Vinda distintos?
(1) Se o Arrebatamento e a Segunda Vinda são o mesmo evento, os crentes teriam
que passar pela Tribulação (1 Tessalonicenses 5:9; Apocalipse 3:10).
(2) Se o Arrebatamento e a Segunda Vinda são o mesmo evento, o retorno de Cristo
não é iminente... há várias coisas que precisam acontecer antes do Seu retorno
(M ateus 24:4-30).
(3) Ao descrever o período da Tribulação, Apocalipse capítulos 6-19 em nenhum
lugar menciona a igreja. Durante a Tribulação ? também chamada de ?tempo de
angústia para Jacó? (Jeremias 30:7) ? Deus vai voltar a sua atenção principal à nação
de Israel (Romanos 11:17-31).
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O Arrebatamento e a Segunda Vinda são semelhantes mas eventos separados. O s
dois envolvem Jesus retornando. O s dois são eventos do fim dos tempos. N o
entanto, é crucialmente importante reconhecer as diferenças. Em resumo, o
Arrebatamento é o retorno de Cristo às nuvens para remover os crentes da terra antes
do tempo da ira de Deus. A Segunda Vinda é o retorno de Cristo à terra para dar um
fim ao período da Tribulação e derrotar o anticristo e seu império mundial
diabólico.
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