#72
Diferença entre arrebatamento e 2ª vinda de Jesus (continuação)
 Meu irmão, como está a sua disposição para ser transformado pela Palavra de Deus?
Ninguém está aqui, se expondo a Palavra de Deus, simplesmente para preencher sua
mente, seu intelecto. Temos que nos expôrmos a Palavra de Deus, com uma finalidade:
nos deixarmos ser transformados por Deus, através da Sua Palavra.
 Temos que ter consciência disso e nos apresentarmos diante de Deus e declararmos isso
a Ele; temos que fazer isso individualmente. Devemos, com nossas próprias palavras,
dizer isso a Deus, nos oferecermos em espírito, alma e corpo e nos expormos à Sua
Palavra de maneira diferente.
 Devemos estar aqui, não para simplesmente ouvirmos mais uma aula, não para
simplesmente ganharmos mais conhecimento, isso de nada valerá. É o momento de nos
entregarmos verdadeiramente a Jesus, nossa mente e tudo de nós. Faça uma entrega
verdadeira a Jesus, para que tudo aquilo que Ele está revelando a você, seja usado para
honra e glória do nome de Jesus
 Se você nunca chegou a Deus e fez uma entrega da tua vida, entregue ela agora. Diga
assim: Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor é Senhor neste lugar; declaro que o
Senhor é Senhor de minha vida. Todos nós aqui, como corpo que somos, declaramos que
não queremos ser pessoas que vêm e voltam de uma reunião, de uma aula, de uma
Igreja, sem que algo tenha acontecido dentro nós. Pai, não estamos falando de
maravilhas e prodígios, de coisas estrondosas, mas estamos falando de algo que quebre
dentro de nosso ser, para que o Espírito Santo possa fluir em nós como rios de água viva.
Diante de um mundo em trevas, diante de uma Igreja morna (mas que há de ser
transformada), queremos Pai, ser os primeiros, queremos correr até o final (como diz a
tua Palavra) para ganharmos o prêmio. Senhor, no nome de Jesus, usa Pai estas horas,
que estamos aqui diante de ti, entregues ao teu Espírito, diante da tua Palavra, para
sermos transformados. Estamos aqui Senhor, dispostos, renovados, revigorados, pelo teu
Espírito, para aprendermos de ti de maneira profunda, clara e prática. Nos entregamos ao
poder do teu Espírito Santo, para que ele faça esta obra de transformação em nós,
através da tua Palavra; oramos a ti, no nome que está a cima de todo nome, no nome
maravilhoso de Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, Amém!
 Começamos a estudar e a examinar, na Bíblia, tudo o que acontecerá no futuro, o que é
chamado de escatologia. Estudamos o que é, e como se dará o arrebatamento. Os que
morreram em Cristo, aqueles para os quais a Bíblia usa a expressão “adormeceram”,
serão ressucitados com corpos gloriosos, o mesmo corpo de Jesus, após a sua
ressurreição; corpos que não mais morrem, nem ficam doentes, nem envelhecem, corpos
revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade. Já, os que estiverem vivos, os da Igreja,
os que aceitaram verdadeiramente a Jesus e estiverem vivos, os que nasceram de novo,
naquele mesmo dia, num piscar de olhos, terão seus corpos transformados, também em
corpos gloriosos. Os dois grupos sobem, tudo num piscar de olhos, para o encontro com
Jesus Cristo nos ares e estaremos para sempre com o Senhor, Aleluia!
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 O arrebatamento será o último, preste atenção como vou colocar, será o último episódio
para a Igreja na Terra, antes do Milênio; a Igreja não vai acabar, voltará à Terra com
Jesus, em sua 2ª vinda, para reinar com Ele durante 1000 anos. Em seguida ao
arrebatamento, o que acontece com a Igreja? Haverá, agora já no céu, o tribunal de Cristo
(que estudaremos ainda) e as bodas do cordeiro, o casamento do noivo com a noiva,
enquanto na Terra acontece a Tribulação. Depois então, a Igreja volta com Jesus para
Reinar no Milênio.
 Na última aula, começamos a estudar a 2ª vinda de Jesus à Terra e a diferença dessa 2ª
vinda de Jesus com sua volta no dia do arrebatamento, e vimos que há uma diferença
bem distinta entre esses dois episódios. Lemos em  Atos 1:9~12, quando Jesus subiu
ao céu após a ressurreição, que os anjos falaram aos discípulos assim: do mesmo modo
como Jesus subiu, ele descerá, porá seus pés no monte das Oliveiras. Vimos também em
 Zacarias 14, a profecia do final da Tribulação, sobre o cerco dos exércitos do mundo
inteiro, liderados pelo anti-cristo, contra Jerusalém, a batalha do Armagedom; e vimos
Jesus voltando para por fim àquela guerra. Jesus põe fim a Tribulação e dá início ao seu
reino milenar. Esta é a chamada 2ª vinda de Jesus à Terra.
 Porque não chamamos de 2ª vinda de Jesus o arrebatamento? Porque no arrebatamento,
Jesus vem somente até os ares, Jesus não vem até a Terra no arrebatamento.
Arrebatamento é o noivo vindo buscar a noiva para o casamento, que será realizado no
céu. Depois, Jesus volta com sua esposa, agora pisando na Terra, e com todos os santos
do V.T. e os santos que morreram na tribulação. Bem entendido? Uma coisa é Jesus
encontrar a noiva nos ares e outra coisa é ele voltando e pisando novamente na Terra.
 Terminamos na aula passada, lendo e explicando um princípio de Deus. Lemos em 
Isaías 57:1, que o justo é tirado antes que venha o mal; esse é um princípio de Deus, e
Deus não passa por cima de seus princípios. Com isso, estamos vendo e concluindo, que
a Igreja é retirada antes da tribulação.
Vamos ver agora, outras diferenças entre esses dois momentos distintos, o
arrebatamento e a 2ª vinda de Jesus à Terra.



I Coríntios 1:4~8; dia do nosso Senhor Jesus Cristo
- V.7; “... enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo”. Que
dia é esse quando Jesus será manifestado à Igreja (Paulo aqui está escrevendo
para a Igreja)?. É o dia do arrebatamento.
- V.8; “... para serdes irrepreencíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo.” Repete
comigo: dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o dia do arrebatamento.




I Coríntios 5:1~5; dia do Senhor Jesus.
- V.5; “(o tal), seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito
seja salvo no dia do Senhor Jesus”. Que dia é esse? É o dia do arrebatamento.




I Coríntios 1:12~14; dia do Senhor Jesus
- V.14; “... assim vós sereis a nossa glória no dia do Senhor Jesus”.






Filipenses 1:9~10; dia de Cristo
Filipenses 2:16;
dia de Cristo
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Filipenses 1:6;
dia de Cristo Jesus
- Então, o arreabatamento é chamado: dia do nosso Senhor Jesus Cristo; dia do
Senhor Jesus; dia de Cristo; dia de Cristo Jesus.
- Filipenses 1:16; “aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia
de Cristo Jesus”. A obra “que em vós começou”, é a obra de santificação da vossa
alma, a obra de redenção do vosso corpo; a qual terminará, a qual será
aperfeiçoada “até o dia de Cristo Jesus”.
- Filipenses 1:10; “... a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo”.
Quer dizer: no dia de Cristo, ele terminará a obra de santificação que começou em
nós e seremos sem ofensas, inculpáveis; o pecado não terá mais poder sobre nós,
é um dia de triunfo.
 Lembram em  I Coríntios 15, quando estudamos como será a transformação de nosso
corpo e como subiremos? Como vamos subir? Cantando; onde está, ó morte, a tua
vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Qual é o aguilhão da morte? O pecado. E
porque a morte não poderá mais nos tocar? Pois nosso corpo não estará mais sujeito ao
pecado. Nesse dia, transformados, o pecado não terá mais ação contra nós, nem mesmo
em nossos corpos. Por isso que você vai subir fazendo “fusquinha” para a morte, pois ela
não pode mais te tocar, você não tem mais pecado. Então, quem não passou pela morte
física, quem estiver vivo no dia do arrebatamento, vai falar assim: onde está, ó morte, o
teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado e agora, estou em corpo redimido,
acabou sua carreira sobre minha vida. E os que estavam mortos fisicamente (os que
dormiam), vão subir falando assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Olha eu aqui
ressuscitado. Aleluia! glória a Jesus por isso; será um cântico de vitória.
 Vocês vêem tristeza nisso? Vocês viram algum peso de tristeza nos textos que lemos,
onde falam do dia de Jesus Cristo? Não, pelo contrário, os textos trazem desejo para
esse dia chegar logo. É um dia de alegria, de vitória, de refúgio. Mas a 2ª vinda de Jesus,
como já falamos, será no final da tribulação e não será um dia de alegria (para os
moradores da Terra) será um dia de batalha.
 A Tribulação também é chamada de um dia, apesar de ser um período de 7 anos; é
chamada de dia do Senhor, terrível dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor,
angústia de Jacó. A Tribulação é citada no N.T., mas é revelada no V.T. Vamos ver que
esse dia do Senhor é diferente de como vimos a Bíblia descrevendo sobre o dia do
Senhor Jesus Cristo.
 Porque estamos mostrando essa diferença? Porque há muita confusão na Igreja sobre
quando é o arrebatamento e quando é a 2ª vinda. Analizando na Bíblia, o chamado dia do
Senhor e o chamado dia do Senhor Jesus Cristo, poderemos então distingüir claramente,
um do outro.
 Vamos ver agora as passagens que descrevem a Tribulação e a descrição do dia do
Senhor, que é um dia terrível, um dia de batalha, de guerra. A descrição deste dia, não
tem nada haver com o dia do Senhor Jesus Cristo.




Isaías 2:12; “Pois o senhor dos exércitos tem um
dia contra todo soberbo e altivo...”
Veja que não tem nada haver com o
dia de Cristo, que é de alegria e vitória.
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Isaías 13;
o V.6 diz: “Vivai, porque o dia do
Senhor está perto; virá do TodoPoderoso com ssolação.”
Tem algo haver com o dia de Cristo?

Joel 1:15;
Joel aqui, está falando do mesmo dia.

Joel 2:1~11; dia do Senhor, V.11 “pois o dia do
Senhor é grande e muito terrível, e
quem o poderá suportar?”
Percebem a grande diferença em
relação ao dia do Senhor Jesus, o dia
do arrebatamento?

Joel 2:31

Jeremias 30:7; “é tempo de angústia para Jacó”,
angústia para o povo de Israel.



Daniel 12:1
Daniel, no capítulo 11, está descrevendo a figura do anti-cristo e sobre o tempo da
Tribulação. Então, no capítulo 12, continuando a falar da Tribulação, ele diz: “Naquele
tempo... (que tempo? o tempo que Daniel descreveu sobre o reinado do anti-cristo no
capítulo 11) ... se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do
teu povo (Miguel é um arcanjo designado para defender Israel; é um anjo da área militar;
ele vai lutar face a face com Satanás no final;  Judas 9;  Apocalipse 12:7) ... e haverá
um tempo de Tribulação, qual nunca houve, desde quando existiu nação até aquele
tempo; mas naqule tempo livrar-se-á o seu povo... (qual era o povo de Daniel? Israel; é
assim que devemos ler a Bíblia; para quem está falando, quem está falando?) ... todo
aquele que for achado escrito no livro”.

 Vamos voltar mais adiante no curso, neste texto de Daniel, mas agora pergunto: Porque
estamos lendo esses textos? Para entendermos como é a descrição e como é chamada a
tribulação, no V.T. A Tribulação é chamada de: dia do Senhor; o grande e terrível dia do
Senhor; angústia de Jacó.
 Quando vai acabar o dia do Senhor?

II Pedro 3:10~12 Pedro está descrevendo o final
dos tempos, após o Milênio,
quando a Terra será toda
destruída.
E, quando começa o dia do Senhor?

Apocalipse 2 e 3; são as últimas descrições para a
Igreja, antes do arrebatamento.

Apocalipse 4 e 5; descrevem a preparação para o
apóstolo João, para o que ele
veria em seguida.

Apocalipse 6;
começa a descrição da tribulação.

Apocalipe 6:14~17
- V.16; quem é o Cordeiro? É Jesus; aqui fala “da ira do Cordeiro”.
- V.17; “porque é vindo o grande dia da ira deles; e quem poderá subsistir? Vocês
lembram dessa mesma descrição no V.T.? Que dia é esse? A Tribulação; é o dia
da ira, ira de quem? Do Cordeiro e de Deus Pai; chegou o dia do juízo.
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 Ficamos sempre questionando: será que Deus não está vendo as coisas? Será que Deus
não está vendo tanta injustiça? Será que Deus não está vendo tanta desigualdade? Será
que Deus não está vendo o que acontece em tantas nações? Será que Deus não viu o
que aconteceu no holocausto? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo na
minha família?
Vivemos hoje, no tempo da graça, da longanimidade de Deus. Se a Igreja orar, essas
circunstâncias serão modificadas. Nós estamos sim é falhando, pois o que move os céus,
são as intercessões da Igreja; a única voz que chega aos céus, é a voz da Igreja, porque
vai em nome de Jesus.
 Mas, no período da tribulação, é mesmo tempo de juízo, e a ação de Deus sobre as
pessoas, será diferente, não será mais como é hoje no período da Igreja. Na tribulação,
não haverá mais o novo nascimento para os que aceitarem o plano de Deus, será
diferente, será como no V.T.; Deus tomará os salvos como foi com Davi e como foi com
os demais no V.T. Mas, lembre-se: sempre é a graça de Deus agindo. Graça de Deus vai
ter, pois sem a graça não há salvação, e no período da tribulação, haverão conversões de
pessoas, como nunca houve; o número de salvos será bastante grande. Somente o amor
de Deus é capaz disso, é inexplicável, apesar de ser tempo de juízo, haverá muita
salvação.
 Na tribulação, a ira de Deus vai se manifestar, não vai ser essa “mornidão” nossa aqui
não. Os salvos da tribulação, estudaremos adiante, serão bem firmes, não serão aqueles
“morninhos” de irem a igreja no domingo e voltarem para casa, de semana a semana.
Não, aqueles que não estiverem firmes, não agüentarão, pois a persseguição do anticristo e seus exércitos, será muito grande e a Palavra de Deus (que é eterna), diz: aquele
que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Na tribulação, os salvos
vão arriscar seus pescoços, é dia de ira, não para os salvos, porém para os salvos a
persseguição não será brincadeira. É dia de ira, pois o juízo de Deus chegou, o juízo de
Deus chegou sobre a Terra. Esse é o dia da tribulação.
 Agora, veja o que é dito, na Bíblia, para a Igreja com referência a isso:

I Tessalonicenses 5:1~11
- V.8; “porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação
por nosso Senhor Jesus Cristo.
Não nos destinou para “a”; olhem o artigo definido, para “a” ira, mas para a
salvação.

I Tessalonicenses 1:9~10
- V.10; “para esperardes dos céus a seu Filho, ... , a saber, Jesus, que nos livra da
ira vindoura”.
Paulo está dizendo acerca daqueles (V.9), que se converteram “dos ídolos a Deus,
para servirem ao Deus vivo e verdadeiro”. A Igreja entrará na tribulação? Ira
vindoura; Jesus vem nos buscar e nos livrará da ira vindoura.



Romanos 5:8~9
Quem vai ser salvo da ira? Quem se lavou no sangue de Jesus? Neste texto, fica muito
claro que, se Deus nos lavou com o sangue de Jesus, quando nós éramos pecadores
(ímpios) e rebeldes, quanto mais agora, sendo justificados no sangue de Jesus, seremos
livres da ira.
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Apocalipse 3:10; também eu te guardarei da hora
da provação que há de vir sobre
o mundo inteiro.
Esse versículo é uma promessa para a Igreja fiel. Veja bem o texto: pôr a prova os que
habitam sobre a Terra. O que aprendemos? O povo de Deus não habita, o povo de Deus
é forasteiro e peregrino ( I Pedro 2:11), não cria raízes na Terra. Mas, a tribulação, vem
para experimentar os que habitam sobre a Terra. O que está prometido para os que
“guardaste a palavra da minha perseverança”? Eu te guardarei da hora da provação (da
ira). Esse da, no grego, é a palavra “ek”, que significa fora de.

 Eu não quero ficar na tribulação mesmo, mas se a Bíblia dissesse que a Igreja vai passar
pela tribulação aqui na Terra, gente, vamos orar a Deus e pedir graça para passarmos,
pronto, acabou a discussão, Deus determinou e ponto final. Mas, a Palavra de Deus é
clara que a Igreja não vai ficar, seremos salvos da ira, é tão claro e maravilhoso.



Apocalipse 22:16
“Eu Jesus, ... sou ... a resplandecente estrela da manhã”. Para quem Jesus está dizendo
isso? Para a Igreja, ele mesmo disse: “eu enviei o meu anjo para vos testificar estas
coisas a favor das Igrejas”. Jesus diz: Igreja, Eu Sou a resplandecente (ou brilhante)
estrela da manhã.




Malaquias 4:1~3
Deus aqui, está escrevendo para Israel e está falando da volta do Senhor, não para a
Igreja, mas para Israel.
- V.1; “pois, eis que aquele dia vem ardendo como fornalha”; para a Igreja será um
dia de alegria. Que dia é aquele para Israel? O dia do Senhor, a tribulação. Todos
soberbos e que cometem impiedade, serão como restolho, serão provados; é juízo.
- V.2; “mas, para vós, os que temeis o meu nome (está falando para Israel),
nascerá o sol da justiça”. Mas, para vós outros, Israel, no final da tribulação, o
Senhor virá como sol da justiça.

 É tão mararavilhosa a Palavra de Deus. O V.T., Palavra de Deus para Israel, termina
prometendo o sol da justiça. O N.T., falando para a Igreja, termina com a promessa da
resplandecente estrela da manhã. Agora eu pergunto: o que aparece primeiro no céu pela
manhã, a estrela resplandecente ou o sol? A estrela aparece primeiro. O Espírito Santo é
perfeiro, meus irmãos, a estrela aparece antes que o sol. Por isso, Jesus termina a
menssagem para a Igreja como estrela resplandecente da manhã, ou seja, Jesus aparece
primeiro para a Igreja, volta primeiro para arrebatar a Igreja. E Jesus termina a
menssagem para Israel como sol da justiça, ou seja, Jesus aparece no final da tribulação,
agora como sol da justiça, para pelejar contra todas as nações que cercarem Jerusalém.
Até nos símbolos que o Espírito Santo utiliza, a Palavra de Deus é perfeita, Aleluia!
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