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O Desdobramento do Drama da Redenção de
Deus 

“O Arrebatamento da Igreja” 
1 Tessalonicenses 4: 13-18 

O próximo evento no calendário profético de Deus é o arrebatamento da Igreja.

Quando Deus Pai diz a Jesus para ir buscar Sua Noiva, a Bíblia diz, Jesus descerá do céu
(não voltará) e chamará Seus seguidores para "Subir aqui!" ( Rev. 4: 1 )
O apóstolo Paulo disse: “Em um piscar de olhos,” os corpos de todos os crentes, tanto
vivos quanto mortos, serão transformados de físicos em espirituais; de mortal para imortal,
e ser “arrebatado” ou “levado embora”, para encontrar o Senhor nos ares, “e assim
estaremos para sempre com o Senhor”.

Visto que nenhum sinal de alerta leva a este evento, o arrebatamento da Igreja é sempre
“iminente”, o que significa que pode acontecer a qualquer momento, e acontecerá
rapidamente.
Jesus disse que seria como um "ladrão de noite!"

O termo “arrebatamento” é derivado da tradução das duas palavras de Paulo em 1ª
Tessalonicenses, 4:18 - “arrebatado”.

Depois de assegurar aos seus leitores que os crentes que morreram antes do
arrebatamento se levantariam primeiro de seus túmulos, Paulo disse: “Então nós, que
ainda estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens”.

As palavras "arrebatado" foram traduzidas da palavra grega "harpazo", que significa
"arrebatar", "levar embora" ou "levar embora".
Assim, "harpazo" tornou-se a palavra latina para "raptus" e "raptus" tornou-se a palavra
inglesa para "rapture!"

Jesus logo descerá do céu com um grito, e em 11/100 de segundo , Ele irá "buscar" Sua
Noiva, para "guardá-la da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para testar
aqueles que habitam na terra. ” ( Rev.3: 10 )

1. A promessa do Senhor de uma reunião - João 14: 1-
3 - “Se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e
os receberei para mim, para que onde eu estiver, vocês
também estejam”. 
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Jesus e os discípulos estavam no Cenáculo, onde haviam estado tantas vezes, mas era
muito diferente desta vez.

Ao longo dos anos, Jesus disse-lhes que os deixaria, mas agora que chegara a hora, eles
estavam com o coração partido de tristeza, pois não podiam conceber a vida sem ele.
Sentindo sua tristeza, Jesus disse-lhes que pediria ao Pai que enviasse o Espírito Santo
para ser seu consolador, que ficaria com eles para sempre.

Então Jesus prometeu que voltaria e os receberia para Si, que para onde Ele estava indo,
eles também estariam.
O arrebatamento da igreja é uma das doutrinas essenciais da fé cristã; define o propósito
da fé cristã, que é nos libertar das trevas e do mal deste mundo para a luz e beleza da
presença de Deus para sempre.

Para Jesus completar o propósito redentor, Ele teve que retornar ao Pai e então retornar à
terra por nós, e o Arrebatamento da Igreja é o próximo evento no calendário profético de
Deus.

Embora este versículo seja usado para confortar a família na morte de seu ente querido,
seu significado original era assegurar aos discípulos que Jesus voltaria à terra e os
receberia para Si mesmo.

2. O Modelo do Senhor para o Arrebatamento - 1s
Tessalonicenses 4: 13-18 - “Mas não quero que sejais
ignorantes, irmãos, a respeito dos que dormem, para que
não vos aflijais como outros que não têm esperança ...
Portanto, consolai um ao outro com essas palavras. ”

Os crentes tessalonicenses sabiam sobre o retorno de Cristo e estavam ansiosos para
que isso acontecesse.

O apóstolo Paulo os elogiou por sua “obra de fé, [seu] trabalho de amor e [sua] constância
de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo”. ( 1 Tessalonicenses 1: 3 )

Eles esperavam ansiosamente o retorno de Cristo para que pudessem fazer parte de Seu
glorioso reino.
No entanto, eles tinham dois dilemas:

Alguns cristãos já morreram! Eles perderiam as bênçãos do arrebatamento?

Alguns cristãos sofreram tanta perseguição que pensaram que era a ira de
Deus.Eles perderam a libertação do arrebatamento?

Paulo contou-lhes sobre um “mistério” que Deus havia revelado a ele que afirmava o
arrebatamento dos cristãos antes do retorno de Cristo à terra como o Rei dos reis e
Senhor dos senhores.
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Esse "mistério" é baseado em três verdades fundamentais:

A morte de Cristo - versículo 14

Nossa única esperança de vitória é a morte de Cristo como pagamento
por nossos pecados.

A ressurreição de Cristo - versículo 14

Nossa única esperança de vida eterna está na ressurreição de Cristo da
sepultura.

A revelação de Cristo - versículo 14

Nossa única esperança de consolo é acreditar que Paulo recebeu essa
verdade por revelação divina.

Com base na morte e ressurreição de Cristo e na confirmação que recebeu de
seu encontro com Cristo, Paulo assegurou aos tessalonicenses que aqueles que
morreram antes do arrebatamento receberiam as mesmas bênçãos que aqueles
que estavam vivos quando Jesus veio para eles.

Em seguida, Paulo descreveu o padrão de eventos para aquele dia glorioso:

Versículo 16 - “O próprio Senhor descerá do céu com grande alarido, à voz de arcanjo e
ao som da trombeta de Deus”. (Observe que é uma descida; não um retorno)

Embora o arrebatamento da Igreja não seja silencioso ou secreto, a trombeta e o
chamado só podem ser ouvidos por crentes nascidos de novo em Cristo.
Este “último trunfo” sinaliza o fim da Era da Igreja.

Versículo 16 - “E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.” Além disso, veja 1 Coríntios
15: 51ss .

Nosso espírito glorificado será unido em nossos corpos novos e imperecíveis. ( 1
João 3: 2 )

Versículo 17 - “Então nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com
eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares.”

Embora possa parecer dramático e até mesmo fictício, ou este versículo da pena
do apóstolo Paulo é verdadeiro, ou nada mais que ele escreveu pode ser
confiável.
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Versículo 17 - “E assim estaremos sempre com o Senhor.”

Isso implica que já estamos com o Senhor e que Cristo vive em nós, dando-nos a
esperança da glória.

Isso dá esperança aos moribundos, de que nem mesmo nossa morte nos
separará do amor de Deus em Cristo Jesus. (Ver Romanos 8 )

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

A única maneira de tal “arrebatamento” fazer sentido é libertar todos os crentes
de cada porção da ira de Deus, que será derramada sobre a terra durante a
Tribulação.
Como as palavras de Paulo poderiam confortá-los se eles tivessem que suportar
o julgamento de Deus antes de serem libertos?

Apenas a posição “Pré-tribulação” do arrebatamento se encaixa na linha do
tempo profética de Deus.

Duas passagens de apoio:

1 Tessalonicenses 1:10 - Paulo disse que esses cristãos se afastaram de seus
ídolos“Para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para esperar seu Filho do céu, a
quem Ele ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura . ”

Eles não estavam esperando o Anticristo, ou mesmo a volta de Cristo, mas que
Cristo viesse e os libertasse da ira vindoura.

2 Tessalonicenses 1: 3-10 - se Paulo soubesse que esses cristãos enfrentariam
os horrores da Grande Tribulação, ele os teria avisado sobre o sofrimento maior à
frente, em vez de afirmar a promessa de Jesus de descanso.

Para cumprir seu propósito, o arrebatamento da Igreja deve preceder a chegada
do Anticristo e os sete anos da ira de Deus que se seguirão.

3. A imagem da redenção do Senhor - Apocalipse 19: 7 -
“Alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque
é chegado o casamento do Cordeiro, e a sua mulher se
aprontou.

Ao longo de suas epístolas, o apóstolo Paulo retratou a Igreja como a Noiva de Cristo.
Em Efésios 5: 21-32 , Paulo citou Gênesis 2:24 , onde Deus disse: “Por esta razão (para a
união matrimonial) o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois
se tornarão uma só carne . ”

Paulo disse que o "grande mistério" era que ele não estava apenas falando sobre a união
de um homem e uma mulher no casamento, mas mais importante sobre a união de Cristo
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e a Igreja , a promessa exata que Jesus fez aos Seus discípulos no Cenáculo .

É apenas uma coincidência que o padrão de um casamento judaico 
do primeiro

 século se
compara ao casamento de Jesus e Sua Noiva, a Igreja?
Apocalipse 3:10 - “Visto que guardaste a Minha ordem de perseverar, eu também te
guardarei da hora da prova que virá sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam na
terra.”
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