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          Vamos fazer um estudo acerca da vinda de Jesus e do arrebatamento, o encontro da igreja com o Senhor 

Jesus, nos ares. Bom... por quê nos toca falar sobre este assunto? Porque hoje existem correntes religiosas que 

são dominantes no meio protestantes, os quais pregam na rádio, na tv, na mídia impressa, na internet, que irá 

haver um arrebatamento secreto.  

E que este arrebatamento será como (na velocidade de) um relâmpago, onde os crentes desaparecerão 

da face da terra, e ficará aqui somente os iníquos. E, o anticristo então, surgirá e criará um reinado de sete 

anos, o antimessias de Israel, reconstruindo o templo, e na metade destes sete anos, ele quebrará o concerto 

feito com Israel, e então haverá a tribulação sobre a face da terra.  

Em linhas gerais, este é o ensino mais predominante entre as igrejas tradicionais: Batista, Assembleia 

de Deus, Pentecostais e Neopentecostais. Este ensino se baseia em alguns versículos isolados da Bíblia, 

conferindo interpretações, e com um exame mais criterioso da Bíblia, veremos que são interpretações 

equivocadas, e contrárias por completo ao que o texto quis dizer. É exatamente o contrário.  

Então, o importante é nós estudarmos a palavra de Deus, conferindo uma coisa com a outra, para se 

chegar à causa. Então, o sábio Salomão diz que nós devemos conferir uma coisa com a outra. 

ECLESIASTES 7:27 

27. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa; 

Não podemos fazer um exame da Bíblia com ideia preconcebida. Quer dizer, você vem com a ideia 

pronta, e na Bíblia você irá ver se tem ou não apoio para a sua ideia, não é dessa forma que nós devemos 

estudar a Bíblia. Nós devemos deixar a Bíblia falar, e não nós falarmos por ela, e tentarmos deixar partes da 

Bíblia que apoiem o que desejamos defender.  

Não podemos estudar a Bíblia com ideias preconcebidas. O exame das Escrituras tem que partir de um 

exame, conferindo uma coisa com a outra, para se chegar a um entendimento. É assim que funciona o ensino 

da palavra de Deus, porque, a pessoa fazendo esta investigação, ela deixará com que tudo aquilo defendido ou 

entendido por ela seja investigado.  

Portanto, sobre a questão do arrebatamento, iremos ver algumas coisas que falam a respeito da volta 

de Jesus, o que falam os versículos sobre a vinda de Jesus. No livro de Mateus os discípulos fizeram a Jesus 

uma pergunta: 

MATEUS 24:3 

3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, 

dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo.  

Então, que sinais haverá de sua vinda e do fim do mundo, foi a pergunta que os discípulos fizeram. É 

muito importante colocarmos aqui, pela palavra de Deus, que o reino de Deus se subdivide em etapas.  

Por que nós falamos isso? Porque existe uma primeira etapa do reino de Deus, que é o reino espiritual 

e da graça. Essa é a primeira etapa do reino, Jesus quando começou a pregar Ele disse, que o reino de Deus é 

chegado sobre vós. Então, existe uma primeira etapa do reino, que é invisível, espiritual. Paulo disse que Cristo 

habita em nós.  

GÁLATAS 2:20 

20. Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora 

vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim.  

Jesus falou: Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, espiritualmente, sobre aquela pessoa 

que aceita o plano de salvação, Jesus Cristo como Salvador, se arrepende dos pecados, passando a ser obediente 

a Deus. Então, o que acontece? Deus e Jesus vem habitar dentro da pessoa e governar a sua vida.  
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O reino de Deus, na primeira etapa, ele é um reino espiritual ou reino da graça. Isso irá se cumprir com 

aquilo que Jesus falou "O reino de Deus está no meio de vós." Por isso que, quando perguntaram se o reino 

viria com a aparência exterior, Jesus disse: 

LUCAS 17:20 

20. nem dirão: Ei-lo aqui! ou: Ei-lo ali! pois o reino de Deus está dentro de vós.  

Essa primeira etapa ensinada na Bíblia, desde o tempo em que Jesus ascendeu aos céus, até a sua volta, 

o reino no meio daqueles que amam a Deus. Olha o que, cumprindo essa palavra, diz Mateus: 

MATEUS 18:20 

20. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.  

Vemos uma primeira etapa, bem delineada na Bíblia, que é este reino da graça. É importante sabermos 

isso. Mas, o reino de Deus ficará eternamente e somente assim, invisível, sem a vinda de Jesus? Não, Jesus 

fala de uma vinda visível d’Ele, que Ele vai vir, e as tribos da terra se lamentarão, olhando Ele vir.  

Ele fala sobre uma vinda visível, e esta vinda inaugura o reino Messiânico (de paz). Portanto, existe 

uma segunda etapa do reino, que é conhecido como reino de restauração e milenar.  

MATEUS 24:30 

30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão 

vir o Filho do homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 

Jesus está falando da sua vinda, e da sua manifestação como sendo visível. O livro de Apocalipse 

também fala desta manifestação visível, todos O verão. Jesus vai confirmar esta mesma palavra em 

Apocalipse: 

APOCALIPSE 1:7 

7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram; e todas as 

tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém.  

É importante nós entendermos isso nas Escrituras como diz as Escrituras, que conforme dissemos 

anteriormente, o reino espiritual está sobre nós (aqueles que amam a Deus) — invisível. Porém, não será 

sempre assim. A Bíblia fala de uma manifestação visível, que Ele voltará visivelmente da mesma forma que 

os varões galileus viram Ele subir ao céu. Atos fala da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo: 

ATOS 1:9-11 

9. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, 

ocultando-o a seus olhos. 

10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões 

vestidos de branco, 

11. os quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre 

vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. 

Vimos aqui, portanto, que da mesma forma que os varões galileus viram Jesus subir ao céu, assim 

verão igualmente. Está falando de uma vinda visível, e não de uma vinda oculta (invisível).  

Portanto, nós não podemos confundir a questão do reino de Deus ser invisível hoje, porque Cristo reina 

através do Espírito e do poder de Deus em nossas vidas, com a vida d’Ele, a qual Ele relata através deste 

acontecimento que estamos mostrando, de que voltará visivelmente nas nuvens do céu.  
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E todos os olhos o verão, inclusive os judeus que o traspassaram. "conferindo uma coisa com a outra 

para achar a causa;" (Ec 7:27). Outras coisas que, na Bíblia, mostram a vinda de Jesus, será barulhenta, 

luminosa e com fogo, ela não será silenciosa, mas barulhenta.  

O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, que a vinda de Jesus será acompanhada com labaredas de 

fogo. No livro de Tessalonicenses diz que será uma manifestação que irá destruir também, o iníquo (o homem 

do pecado). Isso significa então, que o anticristo já se manifestou antes da vinda de Jesus.  

2 TESSALONICENSES 2:8 

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; 

O anticristo se manifesta antes da vinda de Jesus, e na Sua vinda, vai aniquilar o homem do pecado (o 

anticristo). Essa história de que o anticristo manifesta depois que da igreja se encontrar com Jesus, e ter ido ao 

céu, ela está mal contada, e não tem base bíblica. Nós vemos claramente isso. Primeiro que está dizendo que 

na manifestação da vinda de Jesus (visível) o ímpio e o anticristo são mortos, destruídos pelo resplendor da 

vinda de Jesus.  

No livro de Tessalonicenses fala que a vinda de Jesus é barulhenta, é ao som de trombetas e de arcanjo, 

não é invisível e silenciosa, como a grande maioria da corrente teológica, que segue a teoria futurista, tenta 

explicar, tem muita gente enganada com essa teoria.  

1 TESSALONICENSES 4:14-17 

14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante 

Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele.  

15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, 

de modo algum precederemos os que já dormem." 

16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta 

de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 

17. Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro 

do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 

Vamos ver algumas características, do qual o apóstolo aqui deixa claro a respeito da vinda de Jesus. 

Primeiro, que Ele descerá com grande brado, e acompanhado com a voz de arcanjo e trombeta. E os que 

morreram em Cristo, ressuscitarão.  

A Bíblia nos apresenta uma segunda e definitiva volta de Jesus, para reinar. Nas Escrituras não existe 

esse "ricochete", de Jesus vir e novamente retornar ao céu, mas vemos sim, que este arrebatamento é na verdade 

um encontro com Jesus nos ares. Note o que diz em Tessalonicenses: 

1 TESSALONICENSES 4:17 

17. Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro 

do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.  

Trata-se de um encontro, de uma reunião, Jesus estava no céu e está voltando à terra. A igreja irá se 

encontrar com Ele nos ares. Fica a pergunta: Para voltar ao céu ou à terra? Um encontro...  

Por exemplo, se alguém me avisa que virá em casa, quando ela chega no portão, eu saio de onde estou 

e vou ao encontro dela, para recepcioná-la. Jesus está descendo... 

1 TESSALONICENSES 4:16 
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16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta 

de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.  

Esse é o objetivo de Jesus: descer a terra, e sendo assim a igreja é arrebatada para encontrar-se com 

Ele (nos ares). O mesmo Senhor Jesus fala que este encontro se faz necessário, porque é uma reunião. Jesus 

dá mais detalhes sobre esse arrebatamento que Paulo explica em Tessalonicenses.   

MATEUS 24:31 

31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos 

desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.  

Lembra do que o apóstolo Paulo disse? O Senhor Jesus volta com voz de arcanjo e de trombeta, e 

novamente aqui, concluímos que a volta de Jesus é barulhenta. Não existe vinda invisível e silenciosa, mas 

barulhenta. Portanto, assim que Jesus desce, o que acontece? Os anjos de Deus com clangor de trombeta, 

ajuntarão os escolhidos.  

Arrebatamento, portanto, é um ajuntamento, encontro. É esse o significado de arrebatamento na Bíblia, 

e não que a igreja irá para o céu. Não existe base bíblica para sustentar que Jesus vem com as nuvens, e leva 

a sua igreja ao céu. Todas as bases bíblicas dizem que Jesus vem para reinar, e quando chega nas nuvens, se 

dá o encontro d’Ele com a sua igreja. Então, é esse o objetivo do arrebatamento.  

Vocês percebem claramente a Bíblia mostrando isso. E, Jesus vai confirmar o que Paulo fala, dando-

nos maiores detalhes, em Mateus (24:31) a respeito da vinda d’Ele, que Ele enviará os anjos, e estes ajuntarão 

os escolhidos, desde uma extremidade até a outra extremidade do céu.  

Porque os salvos estarão espalhados por toda a terra. Então, é necessário fazer um ajuntamento do trigo, 

depois, o primeiro serviço a ser feito é a destruição dos ímpios. Na vinda de Jesus, os primeiros a serem 

colhidos, atados em molhos para serem queimados, e isso está claramente explicado na parábola do trigo e do 

joio — são os ímpios.  

Essa história de que os salvos vão ser retirados daqui e deixado os ímpios, é uma história contrária ao 

que o Senhor Jesus explica na parábola do trigo e do joio. Então, nós vamos ver que irá crescer, e 

primeiramente colhido, serão os ímpios. Isso está em Mateus sobre a parábola do trigo e do joio: 

MATEUS 13:30 

30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro 

o joio, e atai-o em molhos para o queimar; o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. 

          Esse ajuntamento da igreja irá ocorrer depois que o joio já foi atado e queimado na vinda de Jesus. 

Então, é por esse motivo que Jesus fala: 

MATEUS 24:37 

37. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem.  

Jesus vai dar a explicação da parábola, quando Ele é interpelado pelos apóstolos, para que explicasse 

a parábola do trigo e do joio. Vamos ver a explicação dos próprios lábios, registrada no Evangelho de Mateus, 

do Senhor Jesus.  

Mas antes, prestem bastante atenção nessa parábola, porque ela traz muita luz, e não deixa dúvidas, 

para que a nossa fé esteja plena e amplamente firmada na palavra de Jesus. Prestem atenção nessa parábola, 

pois ela nos dirá como será a vinda de Cristo ao mundo.  

MATEUS 13:36-38 
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36. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: 

Explica-nos a parábola do joio do campo. 

37. E ele, respondendo, disse: O que semeia a boa semente é o Filho do homem; 

38. o campo é o mundo; a boa semente são os filhos do reino; o joio são os filhos do maligno;  

Lembre-se do que eu disse: o reino (espiritual) está no meio de vós, por conseguinte, os filhos do reino 

são a boa semente, os quais estão na terra, representando o reino de Deus como embaixadores. O apóstolo 

Paulo fala que nós somos embaixadores do reino.  

Então, um embaixador deve saber responder as coisas sobre o reino de Deus, sobre as razões da fé. 

Onde já se viu um embaixador que não sabe responder perguntas sobre o reino de Deus?  

2 CORÍNTIOS 5:20 

20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, 

por Cristo que vos reconcilieis com Deus.  

Somos embaixadores, e como tais, nós obrigatoriamente devemos saber responder as perguntas que 

nos são feitas quando pregamos a respeito do reino. Então, na parábola do trigo e do joio, Jesus diz que a boa 

semente está plantada no mundo, assim como o joio. Portanto, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos 

do reino. e o joio são os filhos do maligno.  

Existem muitos pregadores que adoram fazer um discurso sobre a parábola do trigo e do joio, dizendo 

que dentro da igreja existem os crentes ruins e bons. Contudo, me desculpe, essa é uma pregação que até 

aparenta ser lógica, mas não condiz com a explicação do próprio Senhor Jesus Cristo.  

Jesus não está dizendo que na igreja existem joio e trigo. Ele está dizendo que no mundo (o campo) 

tem o trigo — que são os filhos do reino — e tem o joio. Então, não condiz essa pregação, que amplamente 

tem sido divulgada pela tv, onde diz que tem trigo e joio dentro da igreja. A igreja são os filhos do reino e o 

ímpio, os filhos do maligno. O campo é o mundo, então, não é a igreja que é o campo, mas o mundo. Portanto 

é no mundo que existem ímpios, e os filhos do reino. Aí, ele vai falar o que acontecerá na ceifa, em Mateus: 

MATEUS 13:39,40 

39. o inimigo que o semeou é o Diabo; a ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos.  

40. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. 

A colheita inicia-se primeiramente sobre os desobedientes, o joio é colhido e jogado no fogo — "assim 

será no fim do mundo". Primeiro é colhido os ímpios, segundo a explicação do próprio Senhor Jesus Cristo.  

MATEUS 13:41,42 

41. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de 

tropeço, e os que praticam a iniquidade,  

42. e lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá choro e ranger de dentes.  

Os anjos de Deus vêm fazer um trabalho de aniquilamento e limpeza do joio e o trigo. E no versículo 

42, Jesus chama de Seu reino vindouro, o mundo (a terra).   

MATEUS 13:43 

43. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.  

Quem vai ser arrancado e destruído no fim do mundo? Os ímpios. Os anjos de Jesus e de Deus farão 

um trabalho de limpeza sobre a terra.  
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Então, essa história de que sai o justo e fica o ímpio, está contrária ao que o Senhor Jesus ensinou, esse 

falso ensino da teoria futurista, de arrebatamento secreto, é contraditório às palavras do Senhor Jesus Cristo.  

Eles dizem quem vai sair primeiro da terra são os santos, e quem ficará será o ímpio, e Jesus Cristo diz 

que quem será colhido da terra serão os ímpios, e quem será poupado são os santos. No livro de Provérbios, 

há uma passagem importantíssima. 

PROVÉRBIOS 2:21,22 

21. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela.   

22. Mas os ímpios serão exterminados da terra, e dela os aleivosos serão desarraigados.  

Ou seja, os ímpios (o mal) serão arrancados com raiz. Porquanto, essa pregação a qual estamos 

proferindo, é uma pregação fortemente alicerçada na Bíblia, os apóstolos criam e ensinaram isso.  

A igreja primitiva apostólica cristã sempre manteve esta pregação (a respeito da vinda de Jesus ser um 

encontro com a igreja, onde Jesus inaugura o seu reino pacífico Messiânico sobre toda a terra, e os ímpios 

destruídos dela).  

Essa é a genuína fé apostólica da igreja de Deus. E hoje, existem na maioria da corrente religiosa 

protestante, uma pregação completamente contrária.  

▪ Enquanto a Bíblia diz que a vinda de Jesus é visível e barulhenta, eles dizem que será invisível e oculta. 

▪ Enquanto a Bíblia diz que Jesus colherá da terra os ímpios, e deixará os justos, eles dizem que os justos 

serão retirados e os ímpios poupados.  

▪ Enquanto a Bíblia diz que Jesus vem para reinar sobre a terra, eles dizem que Jesus retornará ao céu. 

▪ Enquanto a Bíblia diz que Jesus voltará uma segunda vez; eles ensinam uma terceira vinda de Jesus. 

 

         Quer dizer, todas essas coisas não fecham com as sãs palavras do Senhor Jesus, a teoria do rapto secreto 

baseia-se em passagens isoladas do contexto bíblico.  

Por exemplo, a passagem onde diz sobre a vinda de Jesus como um relâmpago, eles interpretam esse 

versículo como Jesus vindo rápido como um relâmpago. Seria mesmo isso, o que Jesus quis ter dito, que ele 

virá rápido como um relâmpago?  

MATEUS 24:27  

27. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a 

vinda do filho do homem.  

Vejamos esse verbo no presente "mostra", num exemplo: quando você está em casa, e com a janela 

fechada, e num momento cai um relâmpago, e um clarão permeia todo o ambiente onde você está e ainda você 

ouve perfeitamente o barulho causado. Jesus disse que a sua vinda será tão visível como um relâmpago — 

para não deixar dúvidas disso. E, se alguém pregar o contrário, isto é, que Ele virá invisivelmente, não dê 

créditos. Não podemos confiar nesse tipo de pregação, pois veja o que diz a passagem de Mateus: 

MATEUS 24:24-26 

24. porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios; de modo que, 

se possível fora, enganariam até os escolhidos.  

25. "Eis que de antemão vo-lo tenho dito. 

26. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto; não saiais; ou: Eis que ele está no interior da 

casa; não acrediteis. 
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Se alguém quiser ensinar que Jesus virá invisivelmente, de forma que você terá de ser avisado, não dê 

crédito a isso. Eis, que de ante mão, o Senhor Jesus está nos advertindo, não dê crédito a esse tipo de pregação, 

que Jesus virá invisível. Essa pregação está contrária: 

MATEUS 24:27 

27. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a 

vinda do filho do homem.  

Quer dizer, será visível, barulhenta, para justamente não deixar dúvidas. O sinal de Jesus voltando, será 

de glória e de poder, e verão o Filho do homem vindo, todo o olho o verá. Então, essa pregação da vinda de 

Jesus invisível, arrebatando a sua igreja secretamente, é uma pregação sem coerência com o ensino de Jesus 

Cristo. Portanto, podemos compreender com perfeição, Mateus 24 — sobre como nos dias de Noé.  

MATEUS 24:36-39 

36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai." — ou 

seja, Jesus só virá com a ordem expressamente dada pelo Pai. 

37. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. 

38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em 

casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, 

39. e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos; assim será também a vinda do Filho 

do homem.  

Quem vemos hoje preocupados em casar, em trabalhar, comer, beber? O mundo vai levando o seu 

curso materialista, consumista, hoje, é essa retórica dos incrédulos, comer, beber, festar.  

Assim era nos dias de Noé, o pessoal estava preocupado com suas próprias vidas. Noé entrou na arca, 

e ela fechou-se sobre ele, a arca representa a salvação. Não foi preciso levar Noé para o céu, a arca o protegeu, 

e ele ficou aqui mesmo no meio do dilúvio. Então, assim será na vinda do Filho do homem....  

O dilúvio, portanto, veio e destruiu quem? Os ímpios é que foram levados pelo dilúvio. E agora, eu 

pergunto: Não será da mesma forma a vinda do Filho do homem? Não é isso o que Jesus está ensinando? 

Vamos ver quem na vinda do Filho do homem irá levar. No dilúvio, os ímpios foram levados, e agora 

igualmente é na vinda do Filho do homem.   

MATEUS 24:40,41 

40. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado outro; 

41. estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. 

No dilúvio quem foi levado? Os ímpios. Na vinda do Filho do homem, quem será levado? E "levado" 

no sentido de destruído, aniquilado. Os ímpios... Então, quando tiverem dois homens no campo, o que será 

levado é o ímpio, e o poupado é o justo.  

MATEUS 13:41-43 

41. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de 

tropeço, e os que praticam a iniquidade, 

42. e lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá choro e ranger de dentes. 

43. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. 

O que será levado não é o justo, como ensinam os futuristas e a maioria das religiões. Elas invertem a 

Bíblia. Os que serão levados daqui, conforme Mateus (24:40), são os ímpios.  
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Escutamos pessoas dizendo: "Quando Jesus vier eu quero é ser levado". Tá, mas os levados serão os 

ímpios... Os poupados serão os santos, como diz o livro de Provérbios (2:21) "Porque os retos habitarão a 

terra, e os íntegros permanecerão nela.”  

Vemos então, a Bíblia sendo interpretada com total equívoco, fora do contexto, as pessoas pegam 

passagens isoladas para confirmar suas teorias absurdas. A passagem que acabamos de citar aqui, de 

Provérbios (2:21,22) comprovam as mesmas palavras de Jesus, em Mateus 24.  

O dilúvio não veio e levou os ímpios? Na vinda do Filho do homem, os ímpios igualmente serão 

levados, mas os santos serão poupados. O arrebatamento é um encontro nas nuvens, não seremos retirados da 

terra e levados para o trono de Deus. Isso não tem base bíblica.  

O arrebatamento é um encontro da igreja nos ares com Jesus, e o arrebatamento vai ocorrer depois que 

já houve a primeira colheita (dos escandalosos, dos ímpios), como vemos em Mateus: 

MATEUS 13:30 

30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro 

o joio, e atai-o em molhos para o queimar; o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro.  

Estamos vendo, portanto, com clareza pela palavra de Deus, a respeito do arrebatamento e da vinda de 

Jesus. O arrebatamento é um encontro da igreja ressurreta, primeiramente ressuscitarão os mortos em Cristo, 

e depois os vivos serão transformados num abrir e fechar dos olhos antes a última trombeta.  

Isso é importante também nós ressaltarmos, a igreja estará protegida aqui na terra até o último 

momento, assim como nos dias do dilúvio, a arca protegeu Noé do dilúvio, Noé não foi retirado da terra, mas 

protegido dentro da arca. Agora, em 1 Cor (15:51,52) nos dá uma luz importante a respeito da igreja: 

1 CORÍNTIOS 15:51,52 

51. Eis aqui vos digo um mistério: Nem todos dormiremos mas todos seremos transformados, 

52. num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta; porque a trombeta soará, 

e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. 

Agora, aqui fala da última trombeta (o acontecimento final). Se a igreja vai ser transformada somente 

na última trombeta, faço então uma pergunta aos nossos queridos leitores. A igreja vai ou não estar na terra, 

quando vier a punição dos ímpios? 

Se a transformação somente se dá ao toque da última trombeta, isso nos responde que "Sim, vai estar 

a igreja na terra", temos provas bíblicas de que a igreja vai estar. Primeiro, Mateus 13 diz que os que colhidos 

primeiro serão o joio, depois o trigo, o qual será ajuntado no reino do seu Pai — o reino é aqui na terra: 

MATEUS 13:41  

41. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de 

tropeço, e os que praticam a iniquidade,  

Onde estão hoje, os escandalosos, os sodomitas, os que vivem na anomia, na desobediência da Lei de 

Deus, os rebeldes, os profanos e hereges. Onde estes estão?  

(Respondendo a uma pergunta feita no chat): É, se é a última trombeta, as taças já caíram. A última trombeta 

é o que sela todos os acontecimentos das taças, das pragas; tudo consumou-se. Aí tem a última trombeta, que 

é a recompensa dos santos, e a vinda de Jesus.  
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Se é na última trombeta que a igreja é transformada, ela ainda está na terra, quando todas as coisas 

acontecem. Noé não foi protegido? No Egito, quando caíram as pragas sobre os egípcios, os seus primogênitos 

foram mortos, mas não aconteceu nada com o povo de Deus. Como diz o livro de Malaquias: 

MALAQUIAS 3:17,18 

17. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, minha possessão particular naquele dia que 

prepararei; poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. 

18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio; entre o que serve a Deus, e o que o não 

serve. 

Vai ficar claro para os ímpios que Deus faz uma particular e peculiar proteção dos seus filhos. Eis a 

importância de nós servimos a Deus com sinceridade, de nós andarmos na presença de Deus enquanto há luz. 

Hoje nós temos a oportunidade de examinarmos a Bíblia, de aceitar a palavra de Deus sem fermento, e de 

obedecer.  

Qual a vantagem? Quando vier o juízo de Deus sobre a terra, quando vier os anjos matar os ímpios 

aqui na terra, nós teremos o sinal de Deus e seremos poupados, guardados pelo poder de Deus. Essa é a 

vantagem de nós fazermos a vontade de Deus com sinceridade.  

A pessoa que vive teimando em desobedecer a Bíblia, praticando a iniquidade que é o pecado, em 

desobediência aos mandamentos de Deus, em rebeldia contra a palavra de Deus, nesse dia não será poupado. 

Porque não terão o sinal de Deus.  

O sinal de Deus está exatamente naqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, 

este é o sinal. A palavra de Deus diz em Isaías, que é para selar os verdadeiros discípulos a Lei e ao testemunho.  

ISAÍAS 8:16,20 

16. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. 

20. A Lei e ao Testemunho! se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. 

Se a pessoa não falar de acordo com a Lei, a justiça e o testemunho dos profetas de Deus (que estão na 

Bíblia), nunca verão o raiar da alva, nunca verão a luz. Então, a importância de nós falarmos com sinceridade 

da palavra de Deus, e ensinar de acordo com a Bíblia.  

Agora, vocês vão perceber, pelo que nós mostramos aqui, que a pregação mais divulgada hoje no meio 

religioso, é exatamente contrária ao que a Bíblia está ensinando, é completamente contrária. As pessoas estão 

acreditando numa fábula, elas estão esperando um evento mentiroso (uma falsa esperança).  

Estão esperando o anticristo vir, o anticristo já veio, estão esperando serem levadas para o céu, a Bíblia 

diz que nós reinaremos sobre a terra, sobre um reino de paz, estão esperando serem levados primeiro, quando 

a Bíblia diz que os levados primeiros, no sentido de destruídos, serão os ímpios, estão esperando um 

arrebatamento secreto e invisível, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo virá visível, estão aguardando ir para 

o céu, quando a Bíblia diz que nós iremos reinar sobre a terra, estão completamente em trevas.  

E nós temos que levantar a nossa voz como trombeta, e pregar e advertir as pessoas, para que elas 

enxerguem e não caiam nesse terrível ensino, que está arrebatando milhões de consciências. E isso inclusive, 

confirma a palavra de Jesus, quando disse Mateus: 

MATEUS 13:22 

22. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se 

possível, até os escolhidos.  
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Os escolhidos só não são enganados porque eles examinam pela Bíblia, eles aceitam unicamente a 

Bíblia como regra de fé. Eles não aceitam somente porque tem milhões de pessoas seguindo, ou porque alguém 

renomado falou. Os escolhidos vão pela palavra de Deus, e são poucos. 

MATEUS 22:14  

24. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos.   

Quer dizer, chamados têm de monte. Se você for fazer um levantamento de todas as pessoas que se 

dizem cristãos e que tem um chamado de Deus, os quais dizem "Eu sou servo de Deus, e tenho um chamado 

d’Ele" são milhões e milhões. Mas escolhidos, são poucos, porque o escolhido é aquele que tem sinceridade 

diante da Bíblia, e pauta a sua crença de acordo com a palavra de Deus.  

Bom meus amados, vemos aí então, resumindo agora, que a vinda de Jesus Cristo se trata de um 

segunda vinda, e não terceira. No livro de Hebreus, diz que Jesus vai vir por uma segunda vez para reinar.  

Se você ensinar às pessoas sobre o arrebatamento secreto, forçosamente você terá de explicar uma 

terceira vinda, a qual a Bíblia em nenhum momento nos mostra. 

HEBREUS 9:27,28  

27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, 

28. assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda 

vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. 

A Bíblia não fala de três vindas de Jesus, e esta doutrina futurista de rapto secreto ensina que a vinda 

de Jesus será dividida em duas etapas: uma vinda secreta, e depois uma vinda para reinar. A Bíblia não ensina 

isso, mas ensina que Cristo virá para reinar já na sua segunda vinda. No livro de 2 Timóteo (4:1) Paulo fala 

claramente que a vinda de Jesus é já o estabelecimento do reino de Jesus: 

2 TIMÓTEO 4:1 

1. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e 

pelo seu reino; 

Não existe terceira vinda de Jesus, é uma única e somente vinda (volta) para reinar. Glória a Deus por 

isso! Vemos então, a palavra de Deus se cumprindo harmoniosamente. Isso fica então, muito claro para todos 

nós que aguardamos pela vinda de Jesus. Por final Jesus fala, em Mateus (25:31) que Ele começa a reinar na 

sua segunda vinda, estabelece o seu trono na sua vinda, no seu reino.  

MATEUS 25:31,32 

31. Quando, pois vier o Filho do homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no 

trono da sua glória; 

32. e diante dele serão reunidas todas as nações; e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as 

ovelhas dos cabritos; 

(Respondendo a uma pergunta feita no chat): Sete meses. Sete anos vai ser fazendo fogo com os armamentos 

de Gogue e Magogue, e sete meses os enterrando — isso está em Ezequiel (38 e 39). Nesses capítulos está um 

resumo da batalha do Armagedom: levará sete meses enterrando os corpos das tropas da Rússia e do mundo 

islâmico, que foram à batalha ali no Armagedom, no Oriente Médio, quando Jesus se manifesta nos ares, e na 

sua vinda visível eles são mortos pelo assopro da boca do Senhor Jesus, e ali eles morrem, havendo em seguida 

uma purificação da terra, que levará sete meses. O livro de Ezequiel fala que esse trabalho vai levar sete meses.  
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EZEQUIEL 39:12  

12. E a casa de Israel levará sete meses em sepultá-los, para purificar a terra.  

Então, Jesus ao sentar no trono da sua glória, como nós citamos em Mateus 25:31, inicia-se então, um 

trabalho de purificação da terra, inaugura-se então o milênio. Durante o milênio, o Diabo será preso juntamente 

com os seus anjos para que ele não mais engane as nações, porque haverá restante das nações.  

APOCALIPSE 20:1-3  

1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. 

2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. 

3. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que 

os mil anos se completassem. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. 

O motivo da prisão de Satanás é exatamente para que estas nações que vão restar. A Bíblia diz haverá 

restante das nações, os quais serão governadas pelos santos do Altíssimo, porque o santos serão reis e 

sacerdotes, e reinarão e sobre as nações da terra. E Israel vai levar sete meses para que enterre os corpos dos 

guerreiros, que lutaram no dia da batalha do Armagedom.  

E após o cumprimento dos mil anos, o Diabo será solto por um pouco de tempo. Então, durante o 

milênio, essas nações restantes vão se multiplicar, e irão crescer, nesses dias irá se cumprir a palavra de Deus, 

que diz: 

ZACARIAS 14:16  

16. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em 

ano para adorarem o Rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. 

ISAÍAS 66:23 

23. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne 

a adorar perante mim, diz o Senhor. 

Quer dizer, durante o milênio essas nações estarão concorrendo, indo a Jerusalém, todos os dias da 

semana haverá visitantes em Jerusalém, e o ciclo semanal continuará sendo de um sábado a outro sábado. Ou 

seja, o sábado será o dia semanal universal, onde as nações adorarão o Senhor também. Isso vai ser restaurado 

durante o milênio, o dia do Senhor, que é o Sábado.  

Porque hoje, quem predomina é o poder papal (do anticristo), e o poder do anticristo instituiu como dia 

de guarda, o primeiro dia da semana, em detrimento do sétimo dia, que era e sempre foi o dia da criação, e o 

dia instituído pelo Deus Todo-Poderoso.  

E aí, o que acontece é que muitas pessoas se opõe a aceitar e obedecer o sábado, exatamente pela 

dificuldade que existe de se guardar o sábado, uma vez que o domínio hoje está nas mãos do Diabo, e o 

anticristo instituiu como dia de guarda, o domingo. Outros, para não passarem a vergonha de tentar defender 

o sábado como dia de guarda, então dizem que não existe mais dia nenhum de guarda, que não existe dia 

nenhum do Senhor.  

Mas são todos discursos vãos e humanos, que não tem apoio bíblico, e são feitos com o objetivo de 

diminuir um pouco o peso de consciência das pessoas de estarem contrário aos mandamentos de Deus. Esses 

obreiros contrários a Lei de Deus, fazem esse discurso com o objetivo de apaziguar a sua própria consciência 

e a dos outros, os quais têm comichões nos ouvidos por ouvir a verdadeira palavra de Deus.  

A Bíblia ensina de forma clara, que os mandamentos de Deus foram escritos pelo próprio dedo do Deus 

Altíssimo, e ditado peça própria boca do Deus Altíssimo (não foram escritos por Moisés) e que são eternos, e 
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que agora, no Novo Concerto, estão escritos pela tinta do espírito do Deus Vivo, no coração daquele que 

sinceramente aceita a verdade (a palavra de Deus). 

Resumindo: a vinda de Jesus é visível, é um único evento, onde voltará para reinar sobre a terra. Na 

vinda de Jesus, quem será levado serão os ímpios, serão destruídos. A palavra “levado”, assim como o dilúvio 

“levou”, a vinda de Jesus levará os ímpios.  

Quem será deixado, no sentido de poupado, serão os justos. Os anjos de Deus farão trabalho primeiro 

de limpeza na terra, colhendo os escandalosos do reino de Cristo (a terra), e depois o trigo será ajuntado no 

celeiro. Ou seja, Jesus vai vir sobre o mesmo lugar, donde Ele subiu, do monte das Oliveiras. 

O livro de Zacarias (14) fala que os pés do Senhor, o Salvador Jesus Cristo estará sobre o monte das 

Oliveiras, verdadeiramente. Isso é palavra e testemunho dos profetas.  

ZACARIAS 14:4 

4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o 

oriente; se o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente e haverá um vale 

muito grande; e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. 

E agora, no verso 5, nós vemos o Senhor Jesus com a igreja em Jerusalém, triunfante: 

5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel; e fugireis assim como 

fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos 

os santos com ele. 

Quer dizer, os restantes das nações de Israel vão fugir no meio desse vale aberto (pelos pés do Senhor 

Jesus, em sua vinda). Os santos de Deus (os justos, a igreja, nós os que formos fiéis, que estamos salvos em 

Cristo) estaremos juntamente com Ele, descendo ali sobre o monte das Oliveiras. 

E então reinaremos com Ele, inaugurando o reino milenar, que é o reino. “Pois é necessário que ele 

reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés.” (1 Coríntios 15:24-28). 

Todos os inimigos serão aniquilados, o último inimigo é a morte. Então, a terra estará totalmente 

purificada, e a igreja está com Cristo aqui na terra. E aí, a nova Jerusalém desce, e Deus é tudo em todos, e aí 

é o reino eterno. 

Que possamos fazer parte desse maravilhoso reino de paz, de justiça, onde nós reinaremos com Jesus 

Cristo sobre a terra como reis e sacerdotes. Hoje, Jesus Cristo reina nessa primeira fase do reino d’Ele, que é 

a fase espiritual.  

Ele reina no meio de nós pelo Espírito Santo, por meio da verdade, Ele reina no meio daqueles que são 

obedientes e que fazem a vontade de Deus, porque nem todo que diz “Senhor, Senhor” herdará o reino de 

Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. 

Filhinhos, que as nossas palavras não sejam somente da boca, mas que sejam em obras, em 

verdades. Vamos ser obedientes à palavra de Deus, vamos produzir frutos de arrependimento, e obedecer para 

que em Cristo, possamos estar com ampla e franca entrada no seu reino. 
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