O recente aumento da agitação fez com que até muitos do povo de
Deus perdessem a esperança. Eles pensam que estamos vivendo em
tempos incertos; eles não sabem o que pensar sobre o futuro, ou
como planejar para ele. Mas a verdade é que estamos vivendo nos
momentos mais certos da história humana, e o futuro é tão certo
quanto a promessa da Palavra de Deus. O problema é que a maioria
dos Cristãos não são capazes de discernir os tempos em que
vivemos.
Do ponto de vista humano, parece que nossa sociedade está
desmoronando, mas de uma perspectiva Bíblica, os eventos de fim
de ano estão todos se encaixando, assim como Deus ordenou que
eles fossem neste momento.
Por favor, junte-se a nós Domingo de manhã enquanto continuamos
nossa nova mini-série de sermões intitulado, Profecia 101: O Drama
Desdobramento da Redenção. O título deste sermão é: "Os Dois
Eventos que Precedem o Dia do Senhor."
O SITE É:
• https://boxcast.tv/channel/yuyyyftbksyppzhnl3il
• O fluxo começará às 10h10.
• Vídeos do "apenas sermão" também são acessíveis no mesmo
local.
Obrigado por encaminhar esses guias de estudo de sermão para
aqueles que você acha que podem estar interessados. Nós anexamos
a ordem de serviço para aqueles que estão nos observando ao vivo
para que você possa se preparar para ler conosco, e cantar conosco,
enquanto adoramos o Senhor em Espírito e na verdade.
É encorajador para a Família Heritage aprender como esses sermões
e guias de estudo de sermão beneficiaram seu crescimento espiritual
pessoal. Eu adoraria ouvir de você, e eu vou devolver o seu email. wnledwards@gmail.com
Pastor Wayne

Leitura do Antigo Testamento – Gênesis 6:1-22 - Leitura do Novo Testamento – 2 Timóteo 3:1-5

O Drama Desdobramento da Redenção # 4
"Dois Eventos Antes do Dia do Senhor"
2 Tessalonicenses 2:1-12
O propósito da segunda carta do Apóstolo Paulo aos Cristãos em
Tessalônica era assegurar-lhes que eles não tinham perdido:
• O retorno de Cristo, ao qual ele se referiu como a "vinda do
Senhor," nem:
• O Arrebatamento da Igreja, ao qual ele se referiu como a
"reunião com Ele."
• Paulo disse que não queria que eles fossem "abalados em
mente ou para serem perturbados," pelos acontecimentos do
mundo, ou pela perseguição que eles estavam suportando,
porque o Dia do Senhor não poderia vir até que dois grandes
eventos ocorressem.
Infelizmente, o aumento da agitação fez com que muitos do povo
de Deus perdessem a esperança; ou mesmo questionar a promessa
de nosso Senhor de nos libertar deste mundo antes que a ira de
Deus seja lançada.
• Do ponto de vista humano, parece que nossa sociedade está
desmoronando com os anarquistas destruindo nossa nação,
com os globalistas pressionando por uma Nova Ordem
Mundial, e com as igrejas fechadas ou severamente restritas.
• Do ponto de vista de Deus, os eventos de fim de tempo estão
todos se encaixando assim como Deus ordenou que eles serão
neste momento, e Deus está nos sacudindo, para nos acordar,
então cresceremos, e então olhar para cima, para nossa
redenção que esta próxima.

1. O Dia do Senhor – 2 Tessalonicenses 2:3 – "Ninguém, de
maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que
antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o
filho da perdição.
O "Dia do Senhor" Paulo referido é um momento que está por vir,
quando Deus irá direta ou indiretamente interpor-se na linha do
tempo da história humana, e realizar os eventos proféticos finais
que trarão esta era ao fim, concluindo com o retorno de Cristo a
esta terra.
• No Antigo Testamento, os profetas referiam-se ao Dia do
Senhor como uma combinação de expectativa e consternação.
Isaías 13:6, Ezequiel 30:3, Joel 3:14
• No Novo Testamento, os escritores referiam-se ao Dia do
Senhor como uma combinação de julgamento e devastação.
Atos 2:20, 2 Pedro 3:10, 1 Coríntios 5:5
• De acordo com romanos 11:26, o Dia do Senhor também será
um dia de salvação, pois Deus manterá Sua promessa a Abraão
de salvar um remanescente de sua linhagem.
• Antes que o Dia do Senhor termine com o retorno de Cristo à
Terra, haverá um período de sete anos conhecido como
"Problema de Jacó", ou como o chamamos, "A Tribulação",
quando todas as profecias restantes envolvidas no plano de
redenção de Deus serão cumpridas, e Sua ira será lançada
sobre aqueles que recusaram Seu amor e Sua graça.
A palavra Grega para
Tribulação também pode ser
traduzida como "Tribulum",
que descreveu um trenó de
inclinação onde o grão foi
batido para liberar o kernel
do talo.

•
•

Em Isaías 2:17, o profeta disse, no Dia do Senhor: " E a
altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se
abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia."
O Dia do Senhor começará com grande tribulação, mas
terminará 42 meses depois com a glorificação de Cristo.

O Apóstolo Paulo assegurou aos Tessalonicenses que dois grandes
eventos precederiam precede o Dia do Senhor.
2. A Grande Queda – Versículo 3 – "Pois esse dia não virá a
menos que a queda venha primeiro."
O termo "Caindo" é uma traduçãon em inglês da palavra grega
"apostasia", que poderia ter vários significados.
• Alguns estudiosos o conectam com o Arrebatamento, ou com
uma grande rebelião contra Deus.
• No entanto, quando a palavra é vista seu contexto, "apostasia"
significa uma queda da verdadeira fé e o abraço de uma falsa fé.
• Paulo disse que, antes que o Anticristo possa ser revelado e o Dia
do Senhor comece, multidões daqueles que uma vez abraçaram a
verdade sobre Jesus Cristo, e que alegaram ser crentes
renascidas, deliberadamente e intencionalmente se afastarão do
verdadeiro evangelho e abraçarão a mentira da falsa religião.
• Em 1 Timóteo 4:1-3, e 2 Timóteo 3:1-7, o Apóstolo Paulo alertou
Timóteo do que observar para indicar que a hora tinha chegado
para tal queda, e essas mesmas características descrevem a cultura
de nossos dias.
• Mesmo no Ocidente, onde o Cristianismo já foi muito forte, e a
moralidade básica e a cortesia eram comuns, vulgaridade e
grosseria é a norma, mesmo entre muitos que afirmam ser
• Cristãos renascidos.
• De acordo com a última Pesquisa de Estado de Teologia, 30%
dos que se identificaram como evangélicos não acreditam que
Jesus Cristo era verdadeiramente Deus em carne e osso, o que
significa que Ele não poderia ter sido nosso Salvador, o que
significa que ainda estamos mortos em nossas transgressões e
pecados, e sem esperança.
• A maioria dos evangélicos se afastou da verdade da Palavra de
Deus. Alguns até substituíram o evangelho por sujeitos não
bíblicos, como "A Teoria da Raça Crítica", "Questões de Justiça
Social" e Interseccionalidade."
• A evidência de que estamos nos últimos dias da era da igreja é
que as igrejas teologicamente liberais desenvolveram sua forma
do evangelho, mas é vazio do poder de Deus, e até que voltemos
ao verdadeiro evangelho, a queda da verdadeira fé continuará no
caminho da apostasia.

3. O Contidor Removido – Versículo 6 – "E, agora, vós sabeis o
que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado.
Porque já o mistério da injustiça opera; somente há um que,
agora, resiste até que do meio seja tirado; 8 e, então, será
revelado o iníquo.
Embora existam várias opiniões sobre a identidade do "contidor",
estou convencido de que Paulo estava se referindo ao poder e ao
ministério do Espírito Santo.
• Como o contidor já estava trabalhando na época de Paulo, ele não
seria uma entidade humana que surgiria nos últimos dias.
• Como nenhum homem, nem organização do homem pode atar
Satanás de seu trabalho, apenas o Espírito Santo pode impedir a
chegada do Anticristo até o momento específico em que Deus
ordenou.
• No entanto, uma vez que o contidor é removido, Satanás trará o
Anticristo ao poder imediatamente.
Ao longo das Escrituras, o Espírito Santo é sempre referido como
"Ele," não um "ele!"
• O Espírito Santo é a terceira pessoa do triune-Godhead, que
pairou sobre as águas que Deus criou do nada e trouxe luz para
fora da escuridão e ordem fora da desordem.
• Durante todo o Antigo Testamento, enquanto o Espírito Santo era
o agente de regeneração de todos que acreditavam em Deus, Ele
só presenteava certos indivíduos para um serviço específico –
profetas, sacerdotes e reis.
• No entanto, no Novo Testamento, Deus, o Pai, "derramou" seu
Espírito sobre esses 120 seguidores de Cristo, capacitando-os a
compartilhar o evangelho com as pessoas que tinham vindo à
cidade de Jerusalém para a observância de Pentecostes.
• Três mil pessoas expressaram sua fé em Jesus Cristo como seu
Salvador e Senhor, e receberam o dom do Espírito Santo, selando
sua relação com Cristo até o dia da redenção, e capacitando-os a
viver por Cristo até lá.
• Já que o Espírito Santo habita na Igreja, aquele corpo de
verdadeiros Crentes ao qual Paulo se referiu como o templo do
Espírito Santo, quando todos os crentes cheios de espírito são
removidos da terra pelo arrebatamento, de modo que o Espírito
Santo também será removido.
• O Contidor é o Espírito Santo que habita a Igreja.
• Portanto, quando a Igreja é removida através do Arrebatamento,
assim será o Contidor do mal.

