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O Desdobramento do Drama da Redenção de
Deus 

“O Arrebatamento da Igreja” # 2 
Levítico 23: 1-44 , Apocalipse 3: 7-13 

Muitos cristãos não acreditam no retorno físico de Jesus a esta terra, muito menos no súbito
desaparecimento de todos os crentes, incluindo todas as crianças menores de idade.

O apóstolo Pedro nos alertou sobre aqueles que zombariam de qualquer ensino que mudasse os
padrões normais de vida que existem há milhares de anos.
Pedro disse que esses descrentes ou esquecem que Deus destruiu a terra com um dilúvio ou não
acreditam que isso aconteceu.

Alguns cristãos não acreditam no arrebatamento da Igreja, nos sete anos de tribulação ou no retorno
de Jesus Cristo à terra.

Eles acreditam que todos os eventos proféticos já aconteceram.
Eles acreditam que agora vivemos no novo reino, e assim será, mundo sem fim.

Outros cristãos acreditam que os eventos proféticos ainda estão para acontecer, mas não na ordem
ou sequência que a maioria dos cristãos acredita que acontecerão.

Felizmente, a visão de uma pessoa da escatologia não é essencial para sua salvação eterna.

De acordo com meu entendimento das Escrituras, o arrebatamento da Igreja pode acontecer a
qualquer momento - é sempre iminente.

Infelizmente, a maioria dos cristãos de hoje não ouviu falar sobre o arrebatamento, muito menos
pediu para estar pronto para ele.
No entanto, como o mundo está se tornando cada vez mais problemático, até mesmo muitos
cristãos querem saber o que o futuro reserva.

Deus está usando as crises atuais para lembrar aos cristãos de que o apóstolo Paulo disse
em Colossenses 3: 1-2 , “Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do
alto, onde Cristo está. Ponha sua mente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. ”

Estamos vivendo na era do engano e entrando na era da grande ilusão, onde muitos acreditarão
que a verdade é uma mentira e a mentira é a verdade.

Todo crente precisa ser como os bereanos, que não apenas receberam os sermões de Paulo com
entusiasmo, mas também "examinaram as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo disse
era verdade".

O apóstolo Paulo revelou o mistério do arrebatamento pré-tribulação aos cristãos em Tessalônica
porque eles estavam preocupados com seus entes queridos que haviam morrido antes da volta de
Cristo para seus seguidores.
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Paulo disse que aqueles cristãos que morreram seriam levantados de seus túmulos primeiro e se
uniriam aos cristãos que estavam vivos naquela época, e eles se levantariam juntos para
encontrar o Senhor nos ares.

Paulo baseou sua garantia na promessa de Jesus aos Seus discípulos em João 14: 1-3 de que
Ele voltaria para a casa de Seu Pai para preparar um lugar para eles, mas que Ele voltaria e os
receberia para Si Mesmo.
Paulo também baseou sua garantia em seu entendimento dos costumes de um casamento
judaico, que a Igreja um dia seria unida a Cristo, como uma noiva é unida a seu marido.

De acordo com esse padrão, Jesus voltou para a casa do Pai há 2.000 anos para preparar um
lugar para Sua Noiva, a Igreja.
Quando o Pai lhe diz para “ir buscar a sua noiva”, Jesus descerá do céu e gritará: “Venha para a
frente”, e todo crente nascido de novo se levantará para encontrá-Lo no ar.

Ele nos levará para a casa do Pai, onde habitaremos com Ele por sete anos, e após a Ceia das
Bodas, retornaremos a esta terra com Ele, para reinar com Ele por 1.000 anos, e no novo céu e no
novo Terra para sempre, mundo sem fim.

As Escrituras oferecem mais dois paralelos com o cronograma de Deus para nossa redenção.

1. As Sete Festas de Israel - Levítico 23: 1-2 , “O Senhor falou a
Moisés, dizendo: 'fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As festas do
Senhor, que proclamareis como santas convocações , estas são
as minhas festas. ”
As Sete Festas de Israel são imagens proféticas do plano de redenção de Deus. Cada festa é uma
imagem profética da Pessoa e obra de Cristo para nossa salvação. Jesus já cumpriu as primeiras
quatro festas e Ele cumprirá as três últimas festas muito em breve.

Deus lembrou aos judeus sobre a natureza redentora do dia de sábado, que era uma santa
convocação, um dia de descanso solene, e então Ele instituiu as sete festas anuais.

Páscoa - Deus disse aos israelitas para espirrar o sangue de um cordeiro inocente nas ombreiras
das portas para que o anjo da morte fizesse a “Páscoa” do primogênito daqueles que estavam sob
o sangue.

A imagem profética da Páscoa foi cumprida por Jesus Cristo quando Ele derramou Seu
sangue para nos redimir de nossos pecados.

Pão sem fermento - Por sete dias após a Páscoa, os israelitas foram proibidos de comer pão
levedado, mas em vez disso, eles deveriam comer ervas amargas como uma imagem de sua dor
pela morte.

A imagem profética dos pães ázimos foi cumprida durante o tempo do sepultamento de
Jesus.

Primeiras frutas - os israelitas trouxeram os primeiros feixes de grãos aos sacerdotes como uma
oferta, reconhecendo as bênçãos de Deus.
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Os primeiros frutos do reino de Deus foram o próprio Cristo, pois Ele foi o primeiro a
ressuscitar dos mortos. A ressurreição de Cristo encheu a festa das primícias.

Pentecostes - os israelitas celebraram esta festa 50 dias após a festa das primícias com pães
fermentados. O padre pegou dois pães e os agitou, de forma que pareciam um só pão.

A festa de Pentecostes foi cumprida 50 dias após a ressurreição de Cristo, quando o
Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e tanto judeus como gentios foram salvos por
sua fé no mesmo evangelho.

O Pentecostes caiu em um domingo, o que significa que a Igreja nasceu em um
domingo, e daquele dia em diante, os cristãos se reuniram para o culto no domingo: “Dia
do Senhor!”

É aqui que estamos no cronograma profético de Deus, à medida que o evangelho continua a ser
proclamado e o Espírito Santo continua a ser derramado sobre aqueles que expressam sua fé em
Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. A próxima festa é:

Festa das Trombetas - neste dia, os shofares soaram por toda a terra, proclamando um tempo de
descanso para o povo de Deus. Os rabinos deram-lhe o nome de “Rosh Hashanah, que significa“
A cabeça do ano ”. O primeiro dia do sétimo mês é o ano novo judaico.

Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o arrebatamento da Igreja ocorrerá durante o
Rosh Hashanah, mas eles não sabem em que ano isso ocorrerá. Este ano, Rosh Ha
'Shannah começa em 6 de setembro e termina ao pôr do sol em 8 de setembro.

Yom Kippur - a mais solene de todas as festas - uma época em que o perdão é buscado e dado
por um judeu a outro e uma época em que expressões de arrependimento são feitas por um judeu
a outro.

Os estudiosos da Bíblia acreditam que esta festa representa o tempo no final da Grande
Tribulação, quando o remanescente judeu será reconciliado com Deus ao reconhecer
Jesus como Aquele a quem seus antepassados   traspassaram. Oséias 5: 15-6: 2

A Festa dos Tabernáculos - uma época em que os israelitas se lembram de como seus
antepassados   moravam em tendas antes de chegarem à Terra Prometida.

Os estudiosos da Bíblia acreditam que esta festa representa o tempo em que todos os
crentes receberão seus corpos imortais e poderão habitar com Deus para
sempre. Apocalipse 31: 3ff

Assim como Cristo já cumpriu as primeiras quatro festas, Ele logo cumprirá as três últimas,
começando com as festas das trombetas.

2. As Sete Igrejas da Ásia - Apocalipse 1: 4-8 “João, às sete
igrejas que estão na Ásia.”
Ao escrever para as sete igrejas literais naquele dia, Jesus também estava descrevendo os sete tipos
diferentes de igrejas que existiriam em todas as eras e os sete estágios da Igreja na Era da Igreja
total.

É
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A Igreja em Éfeso - Apocalipse 2: 4

A Igreja em Éfeso havia perdido o amor por Jesus.

Eles estavam doutrinariamente corretos, mas o amor de Deus e o amor dos irmãos se
foram.
Os historiadores da igreja acreditam que esse “tipo” de igreja existiu durante o primeiro
século, quando seu amor pelo Senhor começou a ser substituído pelo legalismo e
dogmatismo doutrinário.

A Igreja de Esmirna - Apocalipse 2:10

A perseguição sempre purifica a igreja do egoísmo e do egocentrismo.

Os historiadores acreditam que Deus permitiu que esta igreja fosse perseguida para
mostrar o que é necessário para trazer cada igreja ao arrependimento e para renovar
seu primeiro amor . Esta severa perseguição durou mais de 300 anos.

A Igreja de Pérgamo - Apocalipse 2:13

A igreja que se mistura com o mundo deve continuar a comprometer suas convicções
para alcançar seu objetivo de autopreservação.
Este tipo de igreja durou mais 300 anos.

A Igreja em Tiatira - Apocalipse 2:20

Sempre que uma falsa doutrina entra em uma igreja, a imoralidade grosseira não fica
muito atrás.

A falsa doutrina leva à teologia liberal, que leva a um falso evangelho, que leva a todos
os tipos de pecados.

A teologia liberal caracterizou a Igreja por 900 anos.

A Igreja de Sardes - Apocalipse 3: 1

Uma igreja do tipo Sardis era movimentada, mas árida.
O mecanismo do ministério e a formalidade da adoração continuaram, mas não havia
vida nele porque a igreja estava espiritualmente morta.

De acordo com historiadores da igreja, isso caracterizou a Igreja de 1517 a 1648.

A Igreja na Filadélfia - Apocalipse 3: 8

Esta era uma igreja com uma visão global de evangelismo e missões mundiais.
Esta foi uma igreja onde Cristo foi glorificado, e Seu nome foi engrandecido para seus
vizinhos e para as nações.

Os historiadores consideram que esta é a última Igreja crente e o remanescente dos
crentes hoje continua a fazer parte dessa Igreja.
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A Igreja em Laodicéia - Apocalipse 3: 14-21

Laodiceano significa “governada pelo homem” - é a igreja projetada pelo homem para o
benefício do homem.

Jesus está “fora” desta igreja, mas está aberto a qualquer um que ouça a sua voz e volte
para ele.
Após o arrebatamento dos crentes da Filadélfia, Jesus vomitará a igreja de Laodicéia na
Tribulação, onde ela prosperará por um tempo e então será condenada ao inferno para
sempre.
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