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O Desdobramento do Drama da Redenção
de Deus 

 “Dois Eventos que Precedem o Dia do
Senhor” 

 2 Tessalonicenses 2: 1-12 
O objetivo da segunda carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Tessalônica era
assegurar-lhes que eles não haviam 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 ficassem “ abalados ou perturbados” pelos
acontecimentos do mundo ou pela perseguição que estavam sofrendo, porque o
Dia do Senhor não poderia chegar até que ocorressem dois grandes eventos.

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%206.1-22
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Tim%203.1-5
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Thess%202.1-12


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 liberada.

De uma perspectiva humana, 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 restringidas.
Da perspectiva de Deus, os eventos do tempo do fim estão todos se encaixando
exatamente como Deus ordenou que ocorressem neste tempo, e Deus está nos
sacudindo para nos despertar, para que cresçamos, então olhe para cima, pois
nossa redenção nos aproxima perto

1. O Dia do Senhor - 2 Tessalonicenses 2: 3 - “Ninguém
vos engane de maneira alguma; pois esse Dia não virá a
menos que a apostasia venha primeiro, e o homem do
pecado seja revelado, o filho da perdição. ”
O “Dia do Senhor” a que Paulo se referiu é um tempo que está por vir, quando Deus
direta ou indiretamente se inserirá na linha do tempo da história humana e realizará os
eventos proféticos finais que encerrarão esta era, concluindo com o retorno de Cristo a
esta terra.

No Antigo Testamento, os profetas se referiam 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 se referiram 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 a volta de Cristo, haverá um período de
sete anos conhecido como "Problemas de Jacó",
Nós o chamamos de “Tempo da Tribulação”.

Todas as profecias restantes envolvidas no plano de redenção de Deus serão
cumpridas, e Sua ira será liberada sobre aqueles que recusaram Seu amor e Sua
graça.

 

A palavra grega para
tribulação também pode ser

https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Thess%202.3
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https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2030.3
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traduzida como “Tribulum”,
que descreve um trenó onde o

grão era debulhado para
soltar o grão do caule.

 

Em Isaías 2:17 , o profeta disse, no Dia do Senhor: “A arrogância do homem será
humilhada, e a soberba do homem será humilhada, 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 eventos principais
precederiam o Dia do Senhor.

2. A Grande Queda - Versículo 3 - “Porque aquele dia
não virá, a menos que venha primeiro a queda.”
   O termo “apostasia” é uma tradução em inglês da palavra grega “apostasia”, que
pode ter vários significados.

Alguns estudiosos relacionam isso com o Arrebatamento ou com uma grande
rebelião contra Deus.
No entanto, quando a palavra é vista em seu contexto, “apostasia” significa
abandonar a fé verdadeira e abraçar uma fé falsa.

Paulo disse que, antes que o Anticristo possa ser revelado e o Dia do Senhor
comece, multidões daqueles que uma vez aceitaram a verdade sobre Jesus Cristo
e que afirmam ser crentes nascidos de novo, deliberada e intencionalmente se
afastarão do verdadeiro evangelho e abrace a mentira da religião falsa.

Em 1 Timóteo 4: 1-3 e 2 Timóteo 3: 1-7 , o apóstolo Paulo advertiu Timóteo sobre o
que observar para indicar que havia chegado o tempo de tal apostasia, e essas
mesmas características descrevem a cultura de nossos dias .
Mesmo no Ocidente, onde o Cristianismo já foi muito poderoso e moralidade básica
e cortesia comum eram esperadas, vulgaridade grosseira e rudeza grosseira são a
norma, mesmo entre aqueles que afirmam ser cristãos nascidos de novo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%202.17
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De acordo com um estudo divulgado pela Probe Ministries, 60% dos menores de 40
anos, que afirmam ter nascido de novo, não acreditam que a fé em Jesus Cristo é a
única maneira de serem salvos

Existem várias razões para este declínio dramático nas crenças e valores morais
cristãos fundamentais:

A falta de ensino teológico e pregação da maioria dos púlpitos.
As poderosas vozes do secularismo nas redes sociais, bem como na sala
de aula do ensino médio e superior.

Os pais não estão cumprindo suas designações dadas por Deus de criar os
filhos no temor e admoestação do Senhor.

A igreja evangélica está proclamando uma nova forma do evangelho, mas não tem
o poder de Deus para mudar a vida das pessoas. Até que voltemos ao verdadeiro
evangelho, o afastamento da verdadeira fé continuará no caminho da apostasia.

3. Removido o limitador - versículo 6 - “E agora sabes o
que o restringe, para que a seu tempo seja revelado,
pois o mistério da iniquidade já está em ação; somente
Aquele que agora restringe o fará até que seja tirado do
caminho, e então o iníquo será revelado. ”
Existem várias opiniões sobre a identidade do “Restrainer”. 

 No entanto, estou convencido de que Paulo estava se referindo ao poder e ao
ministério do Espírito Santo.

Visto que o Restritor já estava trabalhando nos dias de Paulo, ele não poderia ser
uma entidade humana que surgiria nos últimos dias.

Uma vez que nenhum homem ou organização humana pode impedir Satanás de
sua obra, somente o Espírito Santo pode impedir a chegada do Anticristo até o
tempo específico que Deus ordenou.

No entanto, uma vez que a restrição for removida, Satanás trará o anticristo ao
poder imediatamente.

Ao longo das Escrituras, o Espírito Santo é sempre referido como "Ele", não um "isso!"

O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina, que pairou sobre as águas
que Deus criou do nada e trouxe luz das trevas e ordem da desordem.

Em todo o Antigo Testamento, enquanto o Espírito Santo era o agente de
regeneração de todos os que criam em Deus, Ele apenas dotou certos indivíduos



para um serviço específico - profetas, sacerdotes e reis.

Porém, no Novo Testamento, Deus o Pai “derramou” Seu Espírito sobre aqueles
120 seguidores de Cristo, capacitando-os a compartilhar o evangelho com as
pessoas que tinham vindo para a cidade de Jerusalém para a observância do
Pentecostes.
Três mil pessoas expressaram sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor,
e receberam o dom do Espírito Santo, selando seu relacionamento com Cristo até o
dia da redenção e capacitando-os para viver para Cristo até então.

Visto 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 do Espírito forem removidos da terra pelo arrebatamento, o Espírito Santo
também será removido .
O Restritor é o Espírito Santo que habita na Igreja.

Portanto, quando a Igreja for removida por meio do Arrebatamento, o mesmo será o
Restritor do mal.


