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O Desdobramento do Drama da Redenção de
Deus 

 “O Dia Após o Arrebatamento” 
 Apocalipse 19: 1-10

Wayne J. Edwards, pastor
Deus revelou Seu plano divino para nossa redenção por meio do relacionamento humano do
casamento.
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Ele começou Seu plano com o casamento de Adão e Eva no Jardim do Éden e encerrará Seu
plano com o casamento de Cristo e Sua Igreja na Casa do Pai no céu.

Deus usou a aliança do casamento para ilustrar a relação de Sua “Antiga Aliança” com a nação
de Israel como Seu povo escolhido. Deus está usando a aliança do casamento para ilustrar Sua
“Nova Aliança” com a Igreja, a Noiva de Cristo.
Enquanto a ira de Deus é derramada sobre todos os que rejeitaram a Cristo, e o mundo está
sendo governado pelo Anticristo, os cristãos estarão diante do Tribunal de Cristo e, então, serão
unidos a Cristo para sempre no Casamento do Cordeiro.

Finalmente, a Noiva retornará a esta terra com Cristo, celebrará nossa união com a Ceia das
Bodas do Cordeiro com outros convidados, e então governará e reinará com Cristo nesta terra
por 1.000 anos, e no céu para sempre, mundo sem fim.

1. O Tribunal de Cristo -
Romanos 14: 10-12 - “ Pois todos estaremos perante o tribunal de Cristo. Pois, como eu vivo, diz
o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus: cada um de nós dará
conta de si mesmo a Deus ”.

2 Coríntios 5:10 - “Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada
um receba o que por meio do corpo tiver feito, seja bom ou mau”.

Este evento não tem nada a ver com nossa salvação eterna. Isso foi resolvido por nossa fé na
obra de Cristo na cruz, pois naquele dia nossos pecados foram perdoados e o céu foi
assegurado.
Quando estivermos diante do Tribunal de Cristo, nossas almas serão desnudadas diante do
Senhor, e todos aqueles pecados dos quais não confessamos e nos arrependemos, ou
conquistamos a vitória, serão expostos e tratados imediatamente.

Esse pode ser um momento de grande vergonha para muitos cristãos, pois o Senhor avalia
como usamos o tempo de nossas vidas na terra, e não apenas o que fizemos ou não fizemos,
mas o motivo de nossos corações em fazer ou não fazer . 1 Coríntios 3: 12-15

Tiago 1:12 - “Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for aprovado,
receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que O amam.”

O Novo Testamento descreve cinco diferentes coroas ou recompensas celestiais que os cristãos
podem receber.

A coroa do Victor - 1 Cor. 9: 25-27 - dado àqueles que se disciplinam para se concentrar apenas
nas coisas com o maior valor eterno.
A coroa do regozijo - 1 Tes. 2:19 - dado àqueles que trazem outros a Cristo; esta é a coroa dos
ganhadores de almas.

A Coroa da Justiça - 2 Timóteo 4: 8 - dada àqueles que anseiam pelo céu e por ver a face de
Jesus.

A Coroa da Vida - Apocalipse 2:10 - dada àqueles que mantêm seu amor por Cristo mesmo
enquanto são perseguidos.
A Coroa de Glória - 1 Pedro 5: 4 - dada àqueles pastores, pastores, presbíteros, diáconos,
professores e obreiros fiéis que responderam ao chamado para serem líderes espirituais.

Assim como os 24 anciãos se curvaram diante do Senhor e O adoraram, lançando suas coroas
diante dEle, assim faremos nós, pois reconheceremos que não foi nossa obra para Cristo que
realizou algo de valor eterno, mas antes Sua obra por meio de nós.
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2. As Bodas do Cordeiro -
Apocalipse 19: 7-8 - “Alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-Lhe glória, porque é chegado o
casamento do Cordeiro; a sua mulher se aprontou, e foi-lhe concedido vestir-se de linho fino,
limpo e resplandecente, pois o linho fino são os atos justos dos santos. ”

Apocalipse 19: 9 - “Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro!”

As Bodas do Cordeiro e a Ceia das Bodas do Cordeiro são dois eventos diferentes que
ocorrerão em dois momentos diferentes, em dois lugares diferentes, e envolverão dois grupos
diferentes de pessoas.

O casamento do Cordeiro ocorrerá no céu, após o Tribunal de Cristo, mas antes do retorno do
Senhor.
A cerimônia seguirá as quatro etapas de um casamento judeu:

O noivado - Deus Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. João
15:16

A aceitação - quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nos tornamos
“prometidos” a ele. Nosso anel era a presença interior do Espírito Santo, e nossa
aliança de casamento foi escrita em Sua Palavra. João 14: 15-17

Durante esse tempo, devemos nos manter puros por meio da lavagem diária
da Palavra. Devemos mostrar nossa total submissão a Cristo sendo velados
para o mundo, e o mundo velado para nós, e devemos estar vestidos,
prontos e esperando por Seu chamado para "sair!"

A construção da câmara nupcial - Jesus vem construindo nossa câmara nupcial há
2.000 anos. João 14: 2-3

O casamento -

Cada vez que “comungamos”, estamos renovando nosso convênio com o
Senhor de ser Sua noiva.
Naquele dia, o Senhor Jesus removerá o véu que cobriu nossa visão
espiritual e, pela primeira vez, veremos tudo com os olhos de Cristo.

Assim como nos reservamos para o Senhor durante nossos dias na terra,
nos entregaremos totalmente a Ele naquele dia.
Jesus espalhará Seu manto branco de justiça sobre nossos ombros, o que
significa que estaremos sob Seu amor e Seu cuidado por toda a eternidade.

A partir daí, Cristo pertence a nós e nós pertencemos a Ele, para sempre!

3. A Ceia das Bodas do Cordeiro - Apocalipse 19: 9-16 -
Versículo 9 - “ Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro!”

Versículo 11 - “E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e Aquele que estava montado nele se
chama Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e faz guerra”.

Versículo 14 - “E os exércitos no céu, vestidos de linho fino, branco e limpo, o seguiram em
cavalos brancos.”
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Versículo 16 - “E no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: REI DOS REIS E SENHOR
DOS SENHORES.

Terminada a cerimônia das Bodas do Cordeiro, o próximo evento será a Festa das Bodas - a Ceia
das Bodas do Cordeiro.

No entanto, antes desse evento glorioso, Cristo retornará à terra COM SUA NOIVA para
encerrar a Batalha do Armagedom e estabelecer Seu Reino na terra.
A Ceia das Bodas do Cordeiro dará início ao relógio do reinado de 1.000 anos de Cristo e Sua
Igreja na terra.

Apocalipse 19: 9 - refere-se àqueles de todas as idades que serão ressuscitados naquele tempo
- de Adão a João Batista - bem como aos santos da tribulação que morreram e serão
ressuscitados, ou foram capazes de sobreviver aos anos de tribulação e para ver o retorno físico
de Cristo.
Estes são os “convidados” que comparecerão à festa de casamento.

Mateus 8:11 - “Muitos virão do leste e do oeste, e reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e
Jacó, no reino dos céus.” Lucas 13: 28-29 , 22: 16-18 , 22: 29-30

De acordo com Êxodo 6: 6-7 , quatro copos de vinho eram usados   na refeição pascal, cada um
simbolizando uma faceta diferente da libertação de seu antepassado do Egito.

Primeira taça - “Eu os tirarei de debaixo das cargas dos egípcios.

Segunda xícara - "Eu vou resgatá-lo de sua escravidão."

Terceira taça - “ Eu te redimirei com braço estendido e com grandes julgamentos”.

Quarta taça - Eu os tomarei como Meu povo e serei o seu Deus. ”

Quando Jesus instituiu a Ceia do Senhor, Ele usou o terceiro cálice, dizendo: “Não beberei do
fruto da videira (o quarto cálice) até que venha o reino de Deus”.

Esse evento acontecerá na Ceia das Bodas do Cordeiro.
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