
 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) | DISCIPULADO 

1 35 – MATEUS 24: QUEM SERÁ LEVADO E QUEM SERÁ DEIXADO  

  

Vamos orar:  

 

“ETERNO PAI, querido DEUS, pelo nome de JESUS CRISTO estamos aqui diante do microfone da 

rádio para falar da tua palavra SENHOR, a todos que neste momento sintonizaram seu rádio. SENHOR meu 

DEUS, abra os entendimentos de nossos ouvintes para o SENHOR, para compreender os mistérios de tua 

palavra e serem edificados para teu Reino SENHOR. Querido DEUS, ETERNO PAI, abençoa também a nós 

que iremos agora conduzir a pregação da tua palavra, do estudo da tua palavra. Que este estudo seja como 

uma semente que cai em terrenos férteis para a vida eterna SENHOR. Nós rogamos e te pedimos essa benção, 

a tua direção, em nome e por amor de JESUS CRISTO, nosso SENHOR e SALVADOR. Amem.” 

 

 Hoje o estudo será a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da vinda de nosso SENHOR JESUS. 

Esse estudo da palavra de DEUS estará focado (a grande parte deste estudo) na leitura de Mateus capítulo 24 

versículos 36 ao versículo de número 44, quem será levado e quem será deixado: 

 

MATEUS 24:36-44 

 

36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. 

37. E, como foi 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 ao 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. 

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

41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada outra. 

42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 

43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, 

vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 

44. Por isso, estai vós apercebidos também; porque o Filho do homem há de vir à hora em que não 

penseis. 

 

 Muito bem, essa passagem muito conhecida por todos aqueles que estudam a Bíblia e conhecem a 

Bíblia, tem sido motivo de muita pregação. Muitos pregadores se baseiam nesta passagem, inclusive para 

pregar a respeito do rapto secreto. Quem irá ser levado (dizem a maioria dos pregadores) serão os crestes e 

quem será deixado aqui na terra, no meio da grande tribulação será o ímpio. Assim que normalmente todos 

entendem essa passagem.  

Mas ouvinte, eu quero chamar sua atenção para lermos melhor essa passagem, meditando no que nós 

estamos lendo e vendo se essas coisas são assim mesmo, como faziam os crentes de Beréia. Os crentes de 

Beréia (como diz Atos 17) eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica porque eles examinavam a 

cada dia nas Escrituras, para ver se as coisas que Paulo e Silas (que eram grandes pregadores) estavam 

falando era de acordo com as Escrituras.  

 Hoje existem grandes pregadores que são defensores do rapto secreto / da teoria dispensacionalista 

de (defende) que: irá surgir o anticristo na grande tribulação, sete anos de conserto cessando o sacrifício na 

metade da semana, etc. Toda aquela explicação que (nós já em programas anteriores temos discorrido e 

explicado), que as 70 semanas de Daniel são ininterruptas e que não existe base bíblica para pegarmos a 

última semana das 70 semanas de Daniel e jogar ela para o final dos dias. Isso é um artificio, é um subterfugio 

utilizado para tentar explicar essa teoria que surgiu no final do século XIX. Teoria de que irá haver um rapto 

secreto dos crentes da face da terra.  

 Outra passagem muito utilizada para tentar mostrar o rapto secreto é exatamente essa passagem: 

“que será levado um e deixado o outro”. Se prega nas rádios, na televisão, se prega em livros, em vários 

meios e mídias de comunicação a respeito dessa passagem de Mateus 24. A maioria da corrente religiosa 

prega que quem vai ser levado é o justo e quem vai ser deixado serão os ímpios.  
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Pergunte para você mesmo: “Será mesmo isso? É isso mesmo que o SENHOR JESUS CRISTO quis 

ensinar nessa passagem?”. Vamos meditar passo a passo nessa passagem que diz que “um será levado e 

outro será deixado”, para vermos que quem será levado (mesmo) serão os justos e quem será deixado serão 

os ímpios. Vamos estudar e discorrer, de acordo com a Bíblia, para que possamos ver a verdade sobre esse 

assunto.  

 Primeiramente vamos voltar a ler (nesta mesma passagem) para que possamos meditar. JESUS 

CRISTO compara a sua vinda aos dias de Noé. Isto está no verso 37 e 38 do capítulo de Mateus 24: “E, 

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

dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que 

Noé entrou na arca”. JESUS CRISTO compara sua vinda como nos dias de Noé. Vamos meditar na palavra 

de DEUS para vermos se aquilo que nós aprendemos está realmente de acordo com a palavra de DEUS.  

O que se ensina (rapto secreto) normalmente sobre esta passagem é que quem será levado vai ser o 

justo e quem será deixado irá ser o ímpio. É o que se normalmente explica. Mas vamos ler e ver se é isso 

mesmo que o SENHOR JESUS está explicando nesta passagem.  

 Tenha-se em mente primeiro o que nós lemos aqui: “como foi nos dias de Noé, assim será também 

a vindo do Filho do homem”. Veja bem ouvinte, o SENHOR JESUS está querendo dizer que a vinda dele 

será semelhante ao que aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. O que aconteceu nos dias anteriores ao 

dilúvio? “Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam”, viviam arregaladamente. Quem fazia 

isto? Os ímpios e eles não percebiam. No verso 39 fala: “E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os 

levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem.”. Então, quem não percebeu a chegada 

do dilúvio? Quem não percebeu que o dilúvio estava às portas? Foram os ímpios. Correto meu querido 

irmão?  

 Agora a pergunta é a seguinte: “quem o dilúvio levou no sentido de destruir, foram os justos - Noé e 

sua família? ou o dilúvio levou e destruiu os ímpios?”. (Resposta): Os ímpios. Os ímpios foram destruídos 

pelo dilúvio porque não perceberam: “eles comiam e davam-se em casamento”. Não que isso fosse errado. 

Não que hoje seja errado você comer, beber, você casar, não que isso seja errado. JESUS estava querendo 

mostrar que eles estavam levando uma vida cotidiana, nem se aperceberam do perigo que rondava (que era 

a vinda do dilúvio), ao que Noé estava pregando. Noé foi o pregoeiro da justiça. Estava pregando que viria 

o dilúvio – chuva sobre a face da terra. Mas eles estavam despreocupados. Assim será na vinda do Filho do 

homem. Preste atenção ouvinte, do mesmo jeito irá ser na vinda do Filho do homem.  

 O que podemos concluir? Verso 40: “Estando dois no campo será levado um e deixado o outro”. 

Veja bem, o dilúvio levou os ímpios. Igualmente JESUS diz que “assim será na vinda dele, igual os dias 

de Noé”. Pergunto ao meu ouvinte: quem será então levado? O dilúvio levou os ímpios. A vinda de JESUS 

vai levar (no sentido de destruir, como foi no dilúvio), quem que a vinda de JESUS vai levar e vai destruir 

da face da terra: o justo ou o ímpio? Quem vai ser levado da face da terra (o que JESUS diz aqui) são os 

ímpios. Exatamente contrário à pregação da maioria dos que pregam o rapto secreto. Essa passagem não 

está dizendo que quem será levado irá ser o justo. Quem vai ser levado aqui é o ímpio. Vamos confirmar 

essa passagem no Salmo 37 e no livro de Provérbios. Vamos ver em Salmos 37 quem será levado (destruído) 

e quem irá olhar para quem e não vai mais ver quem? 

(Segundo a teoria do rapto secreto) existem até hinos que pregam que: os aviões irão voar sem seus 

pilotos, os carros irão bater porque os motoristas irão desaparecer, o mercado que tinha trabalhadores crentes 

irá ficar vazio. Dizem também que os ímpios irão olhar (essa é a pregação da maioria) e não irão ver os 

justos, dizendo: “Está vendo? onde está aquele crente daquela igreja barulhenta, que falavam línguas?”. E 

os ímpios ficarão aqui, como que atordoados se perguntando: “como aconteceu, onde foram todos eles?”. 

Essa é a pregação do rapto secreto.  

Vamos ler o livro de Salmos para ver quem será levado: se será o justo ou o ímpio? Quem é que vai 

olhar quem e não vai ver esse mais na terra? 

 

SALMOS 37:4-11 

 

4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. 

5. Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o fará. 

6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. 
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7. Descansa no Senhor, e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu 

caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. 

8. Deixa a ira, e abandona o furor; não te indignes de forma alguma para fazer o mal. 

9. Porque os malfeitores serão desarraigados; mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.  

10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá; olharás para o seu lugar, e não aparecerá. 

11. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. 

 

 Atenta-se irmãos para os versos 10 e 11: “Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá; olharás 

para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de 

paz.”. Quem vai olhar e quem não vai achar? É o justo que vai olhar e não vai achar o ímpio ou será o ímpio 

que vai olhar e não achará o justo? Quem não vai ser visto – você irmão está com a Bíblia em mãos, você já 

meditou na palavra de DEUS – quem não vai mais estar na face da terra porque foi levado pela destruição? 

Levado pela vinda de JESUS são os ímpios. Quem vai olhar e não achará mais aqui na terra as pessoas são 

os justos. Eles que irão olhar e não vão achar mais os ímpios.  

No livro de Malaquias 4 diz assim: “os ímpios vão se fazer cinzas debaixo dos pés dos justos”. 

Isto está em Malaquias 4: 

 

MALAQUIAS 4:1-3 

 

1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os soberbos, e todos os que cometem 

impiedade, serão como a palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o SENHOR dos Exércitos, 

de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. 

2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e 

saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. 

3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que 

estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. 

 

 Como pode os ímpios “fazerem-se em cinzas debaixo de nossos pés”, se nós estivermos lá no céu? 

Se o reino de DEUS vai ser no céu? Se vamos para o céu, se vamos ser arrebatados para o céu (seja por sete 

anos ou mil anos), como é que os ímpios “se farão cinzas debaixo de nossos pés?”. Então, onde será o 

reino? O ouvinte já parou para pensar nisso? O reino será aqui na terra ouvinte: “Bem aventurados os 

mansos, porque herdarão a terra”. A terra. Herdarão a terra. Isso é o que a Bíblia ensina. “A pedra que 

foi cortada sem mãos”, como diz em Daniel 2:35, essa pedra “feriu os pés da estátua, esmiuçou a estátua, 

feriu-se o grande monte e encheu toda a terra”. Sim ouvinte, a terra. 

 Então, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do homem: “Estando duas moendo 

no moinho, será levada uma, e deixada outra.”. Quem irá ser levado é o ímpio. Levado, não no sentido 

de arrebatamento. As pessoas já estão com a mente pré-programada, pensando em arrebatamento quando 

leem essa passagem e não leem o contexto, não leem a explicação que JESUS estava dando: “como nos dias 

de Noé”. No dia de Noé o dilúvio levou os ímpios, assim também será a vinda do Filho do homem, ela vai 

levar os desobedientes, vai destruir os desobedientes, como na parábola do trigo e do joio. O joio será colhido 

primeiro, atado em molhos e levado para ser queimado, mas os justos resplandeceram no reino de seu PAI. 

Quem será colhido primeiro é o joio.  

Preste muita atenção irmãos no que vamos ler no livro de Provérbios 2, provando exatamente o que 

colocamos, corroborando com o que estamos argumentando.  

 

PROVÉRBIOS 2:21-22 

 

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

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

 

 Olha o que a palavra de DEUS está dizendo. Está dizendo que “os retos, os íntegros permanecerão 

na terra”. Aquele que faz a vontade de DEUS irá permanecer na terra e ela será purificada. Vai ser como o 

Jardim do Éden, sendo restaurada conforme o proposito inicial de DEUS quando fez a terra, para que aqui 
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se habitasse a justiça. Quem semeou o pecado, o diabo e os ímpios,  são eles que tem que sair. O diabo que 

vai ser preso com os seus anjos e tirados de circulação. O diabo irá ser preso literalmente e não 

circunstancialmente, como diz algumas correntes religiosas que estão por aí. Literalmente porque aqui não 

vai mais existir o mal, esse irá ser removido da face da terra. Em Provérbios (que acabamos de ler) está 

mostrando que quem irá ser “desraigado, removido da terra com raiz” é o ímpio. 

 Alguém ainda pode estar se perguntando: “E o arrebatamento? a Bíblia fala de um arrebatamento, 

que nós seremos transformados e vamos encontrar o SENHOR nos ares.” O arrebatamento é um 

acontecimento que se dará na vinda de JESUS. Sim, isso é verdade. Mas o arrebatamento será visível, a 

vinda de JESUS será visível: “eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá, como o relâmpago se 

mostra, do ocidente ao oriente”. JESUS disse “como o relâmpago que se mostra”. É visível, não tem 

como se passar desapercebido. O relâmpago é bastante visível, assim será a vinda do Filho do homem, como 

um relâmpago visível. “Ninguém acredite quando se falar que ele está lá ou que ele vem em secreto lá 

no deserto, ou que veio acolá. Não, não deis crédito. Porque assim como o relâmpago se mostra do 

oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do homem. Todo olho verá e verão o sinal do Filho do 

homem vindo nas nuvens com grande poder e glória e os anjos com ele”.  

Dessa forma, ele irá enviar os seus anjos (diz Mateus) e “eles recolherão os escolhidos e se 

ajuntarão ao SENHOR JESUS”. Será uma vinda visível, não será uma vinda secreta. Não será uma vinda 

instantânea em que desaparece os crentes da face da terra. Essa teoria é anti bíblica e está enganado milhões 

de pessoas. Essa teoria está sendo pregada nas rádios, nas televisões, manifesta em livros, mas é uma teoria 

enganosa e que está enganando milhões e milhões de pessoas no vale da decisão. Porque o dia do SENHOR 

está perto.  

Ouvinte, não seja enganado, baseia-se na palavra, como nós lemos agora: “os sinceros 

permanecerão sobre a terra, bem aventurados os mansos, porque herdarão a terra” . Esta herança na 

terra já começa na vinda de nosso SENHOR JESUS CRISTO, na sua segunda vinda. Pois a Bíblia não 

apresenta uma terceira vinda de JESUS, como é muito crida pela maioria: que JESUS vai vir uma segunda 

vez para levar os crentes para o céu, depois permanece três anos e meio (ou sete anos ou mil anos), e volta 

novamente para reinar sobre a terra. Quando ele volta novamente, então será uma terceira vinda, correto 

irmãos?  Mas será que tem uma terceira vinda de JESUS na Bíblia? Será que podemos encontrar isso na 

Bíblia? A Bíblia nos fala apenas de uma segunda volta de JESUS CRISTO, que é onde se dá a “ressurreição 

dos santos”.  

Vamos ver em 1 Tessalonicenses que fala a respeito do arrebatamento, para que nós possamos 

entender e fechar corretamente o entendimento da palavra de DEUS, dividindo a Bíblia conforme ela nos 

ensina.  

 

1 TESSALONICENSES 4:13-18 

 

13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos 

entristeçais, como os demais, que não têm esperança. 

14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, 

Deus os tornará a trazer com ele. 

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

Senhor, não precederemos os que dormem. 

16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de 

Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 

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

encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 

18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 

 

 Na leitura que foi feita diz que o mesmo “SENHOR descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo 

e com trombeta de DEUS”. Então, a vinda de JESUS vai ser rápida, silenciosa ou irá ser uma vinda 

barulhenta, com trombeta, com alarido? Vai ser barulhenta e visível. O SENHOR está vindo aqui para a 

terra pois está dizendo: “Porque o mesmo Senhor descerá do céu”. Se ele está descendo significa que ele 

está vindo para a terra, conforme prometeu o anjo em Atos 1.  
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Em Atos quando JESUS subiu para os céus, diz que dois varões vestidos de branco se colocaram ao 

lado do SENHOR JESUS, no momento que ele estava ascendendo para o céu, não sua ascensão e falaram 

uma palavra muito importante para aquelas pessoas que estavam assistindo a subida de JESUS de forma 

visível. Lembre-se que a ascensão de JESUS foi visível, visto por mais de quinhentas testemunhas oculares, 

subindo e sendo ocultado pelas nuvens. Da mesma forma ele há de voltar. Em Atos capítulo 1, nós vamos 

ver que esses varões que se colocaram ao lado do SENHOR, falavam para aqueles varões galileus a respeito 

da volta de JESUS.  

 

ATOS 1:9-12 

 

9. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a 

seus olhos. 

10. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois 

homens vestidos de branco. 

11. Os quais lhes disseram: Homens 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. 

12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de 

Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. 

 

 Preste muita atenção meu ouvinte, isso que nós vamos falar agora é muito importante. Quando o 

SENHOR JESUS CRISTO ascendeu para os céus (após a sua ressurreição), ele ficou aqui na terra quarenta 

dias e quarenta noites, como diz em Atos 1. JESUS andou aqui na terra ainda por quarenta dias e quarenta 

noites. Porque existe um pensamento que diz: “De maneira nenhuma JESUS vai voltar para essa terra e 

ficar aqui nessa terra corrompida!”. Ainda falam: “Eu não acredito nisso, eu vou para o céu!”. Mas em 

Atos 1:3 está dizendo que JESUS ficou quarenta dias e quarenta noites andando aqui na terra depois de 

ressurreto. Mostrando que não há nenhum problema do SENHOR JESUS, pessoalmente e depois de 

glorificado, estar aqui na terra.  

Após a assunção, no momento em que ele estava sendo levado, o que estava acontecendo? Aqueles 

varões estavam vendo JESUS visivelmente subindo para o céu. Então, a assunção de JESUS foi visível , foi 

ocular, as pessoas o viam em corpo subir para o céu. O que os varões angelicais que estavam lá falaram; 

“Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir”. 

Ou seja, a vinda de JESUS irá ser exatamente igual, da mesma maneira que ele subiu para o céu, ele irá de 

voltar, visível.  

Não existe uma segunda vinda de JESUS: invisível, secreta ou um arrebatamento secreto. Não existe 

apoio escriturístico para isso. Isso é uma fabula artificialmente composta, artificialmente feita, uma teoria 

humana que está enganado milhões de pessoas. Nós estamos aqui como atalaias advertindo, abrindo seu 

olho ouvinte, para teu bem, para a sua vida eterna, para que você não sofra uma grande decepção. Porque 

na palavra de DEUS está dizendo que JESUS subiu aos céus de forma visível e da mesma forma, ele há de 

voltar. A Bíblia só apresenta uma segunda vinda de JESUS.  

 O arrebatamento então, o que é? O arrebatamento é um encontro dos crentes em CRISTO, com ele 

nas nuvens, nos ares, para recepcionar o SENHOR JESUS que está voltando para vir inaugurar o seu reino 

de paz e justiça sobre a terra: o reino milenar, o reino de mil anos que será sobre a terra. JESUS vai reinar 

pessoalmente em Jerusalém, no trono de Davi. Ele dará poder para a igreja, aos santos sobre as nações da 

terra: “os santos serão como astros no mundo”. Por isso que a Bíblia diz; “Bem aventurados os santos, 

porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra”.  

Essa passagem de Mateus 24 diz que: “um irá ser levado e outro vai ser deixado”. A palavra 

“levado” ali, dentro do contexto, dentro do capítulo, dentro da hermenêutica e do entendimento correto está 

no sentido de ser “destruído” (levado no sentido de ser destruído). Quem vai ser levado, no sentido de 

destruição? quem vai ser levado na vinda do SENHOR JESUS não são os justos, são os ímpios. Eles que 

serão levados, os ímpios que “serão desarreigados”. Aqueles que não querem fazer a vontade de DEUS, 

aqueles que não querem se sujeitar à palavra de DEUS. Aqueles que pregam a mentira, aqueles que pregam 

o engano e não querem abandonar o engano, que não querem abandonar o pecado. São esses que na vinda 

de JESUS vão ser pegos desapercebidos e serem levados.  
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Então, quem vai ser deixado? quem vai ser poupado na vinda de nosso SENHOR JESUS CRISTO? 

Os salvos serão poupados na vinda de JESUS, ALELUIA! Porque eles fizeram a vontade do SENHOR 

JESUS, assim como Noé foi poupado no dia do dilúvio. Noé e a sua família foram salvos pela arca, assim 

também aqueles que fazem a vontade de DEUS herdarão a terra para sempre. Porque os ímpios irão “se 

fazer em cinzas debaixo dos pés dos justos”. Para “se fazer cinzas debaixo dos pés dos justos”, o reino 

irá ser na terra. Porque é aqui na terra que terá cinzas dos ímpios, no céu não tem como ter cinzas do ímpio. 

O que existia de impiedade no céu, o que existia de pecado no céu já foi expulso de lá, que era Satanás. E 

Satanás está aqui na terra enganado milhões de pessoas com suas mentiras.  

Nosso ouvinte que é sincero, que ama a verdade, que está aí com sua Bíblia examinado e ouvindo 

atentamente o programa “A luz das Escrituras”, vai nos procurar e vai nos pedir mais estudos, para serem 

edificados na palavra de DEUS. Porque o que “nós recebemos de graça, de graça nós damos”. Que o 

ouvinte seja despertado pela verdade e possa sair dos laços do engano e possa realmente dizer: “Fui livrado 

da boca da serpente!”. Porque muitas pessoas pensam: “O diabo comigo eu mato na unha, ele comigo eu 

piso nele”. Eles expulsão demônios ali, expulsão demônios aqui, mas uma das maiores ferramentas que o 

diabo usa para enganar – que é a mentira, a falsa doutrina – essas pessoas muitas vezes estão engendradas. 

Estão escravizadas pelas mentiras de Satanás e ainda não se libertaram, fazem aqueles teatros, fazem aquele 

show. As vezes, aquela pessoa de quem foi expulso o demônio, volta na próxima semana para ser novamente 

expulso mais demônios. Esses pulam, gritam, fazem aquele show e arrecadam muito dinheiro e se 

enriquecem ilicitamente.  

Mas, a verdade da palavra de DEUS para aquelas pessoas sequiosas da verdade, não está sendo 

pregada. Mas nós nos propusemos de falar a verdade e estamos fazendo, pregando a verdade para aqueles 

que tem sede de verdade. Tem alguns que estão preocupados, dizendo que estamos fazendo proselitismo, 

porque vamos ganhar crentes das outras igrejas. Olha, não se preocupem os pastores que estão preocupados 

com isso. Nós não vamos ganhar todo mundo. Nós só vamos trazer para o nosso meio aqueles que amam a 

verdade, aqueles que amam a palavra de DEUS. Aqueles que são mais zelosos, mais cautelosos com a 

palavra de DEUS, que querem a verdade da palavra de DEUS. Esses irão nos ouvir, esses vão realmente dar 

crédito à nossa pregação.  

Agora, aqueles que apenas querem levar a igreja como uma atração de sociedade, convívio social  e 

tudo está muito bom. Não estando preocupados se está na Bíblia ou não. Não estão preocupados se JESUS 

está vindo agora ou não. O importante é louvar e louvar. Não que o louvar seja errado ouvintes, o louvor é 

muito bom, mas pode se tornar perigoso quando a pessoa só pensa em louvar e não quer examinar a palavra 

de DEUS. Aí sim é perigoso. Estão fazendo igual no tempo de Noé: “comiam, bebiam, casavam-se e 

davam-se em casamento”, faziam um encontro, uma confraternização. E com isso o tempo vai passando, 

as coisas vão acontecendo e quando JESUS realmente vir, irá pegar muita gente desprevenido. Aí é perigoso.  

Nós já pregamos aqui muitas vezes a importância de examinar a palavra de DEUS e conhecer as 

profecias dos profetas bíblicos (profetas bíblicos nós estamos dizendo), pois existem hoje muitas correntes 

religiosas que têm feitos profetas modernos: profetas da última era, sétimo anjo, espírito de profecia, escritos 

de uma profetiza que surgiu no século XIX, livros de Mórmons, etc. Cuidado meu irmão, O SENHOR 

JESUS advertiu seriamente a respeito disso: “porque nos últimos dias apareceram muitos falsos profetas 

e enganaram a muitos”. Não serão poucos. Milhões de pessoas estão sendo enganadas por esses profetas 

modernos da última era. Creia nos profetas da Bíblia ouvinte, não aceitem profetas da última era. Não aceite 

livros fora da Bíblia como sendo espírito de profecia. Aceite o livro de Apocalipse pois ele é o verdadeiro 

“espírito de profecia”. Ele é o testemunho de JESUS. na ilha de Patmos (no ano 90 e poucos da Era Cristã), 

quando João estava ali, o testemunho de JESUS já existia. Vamos ver:   

 

APOCALIPSE 1:9 

 

9. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus 

Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus 

Cristo. 
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 O apóstolo João que teve a visão do Apocalipse, estava na ilha de Patmos “por causa da palavra de 

DEUS e pelo testemunho de JESUS”. O testemunho de JESUS já existia na época de João. E o que é o 

testemunho de JESUS segundo a Bíblia? Não é o espírito de profecia?  

 

APOCALIPSE 19:10:  

 

10. Adora a Deus; porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.  

 

Concluímos com isso que o espírito de profecia João já tinha na ilha de Patmos (que foi a visão do 

Apocalipse), foi o testemunho de JESUS. Então, quem escreve livros fora da Bíblia e diz que esse escrito é 

um espírito de profecia, pergunto: “ele não está acrescentando ao livro de Apocalipse?” Com certeza está 

acrescentando. A Bíblia diz que: “quem acrescentar algo ao livro de Apocalipse, as pragas também 

serão acrescentadas”. Não aceite livros fora da Bíblia como espírito de profecia. O espírito de profecia é o 

próprio livro de Apocalipse (que é o testemunho de JESUS), onde JESUS pessoalmente dá o testemunho da 

verdade a João, e ele escreve.  

No final do livro de Apocalipse, “o livro é fechado e diz que ninguém deverá acrescentar e nem 

retirar palavras deste livro”. O livro de Apocalipse é completo e suficiente, a doutrina dos apóstolos é 

completa e suficiente para salvação. Toda a revelação necessária para salvação foi revelada debaixo dos 

céus nos dias dos apóstolos. Não há mais a necessidade de surgir profetas trazendo revelação de salvação. 

Toda suficiente revelação para a salvação está contida nas Escrituras Sagradas. Ela é proveitosa para 

“redarguir, corrigir e instruir o homem em toda boa obra”.  

Para encerrar, vimos que quem será levado vai ser o ímpio (e não o justo), e quem será deixado sobre 

a face da terra serão os justos. É importante que o irmão também estude a parábola do trigo e do joio, pois 

ela complementa esse entendimento. Creia nisso ouvinte: “Bem aventurado é aquele que construiu sua 

casa sobre a rocha; porque virá a tempestade e vai bater contra ela ventos, mas essa casa estará firme 

e permanecerá firme”. Assim também ouvinte, você será bem aventurado se der ouvidos à verdade. Paz 

seja com todos.  
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