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BREVE ESTUDO SOBRE O ARREBATAMENTO DA IGREJA

Desde o s�culo XIX que a Igreja busca avivamento espiritual com base nas 
profecias b�blicas relativas ao fim dos tempos predito por Jesus1. O avivamento que 
ocorreu em alguns pa�ses n�o foi visto ainda no mundo inteiro, de uma s� vez, conforme 
se esperava. No entanto, muitas doutrinas estranhas entraram no meio da Igreja 
tornando-a presa f�cil para a apostasia. Uma delas, talvez a mais estranha, trata do 
arrebatamento pr�-tribulacional. Mas, o que significa isso?

Em linhas gerais, significa que Jesus viria ocultamente, antes da Grande 
Tribula��o, apenas para retirar a Igreja da terra, ressuscitando os mortos primeiro e, em 
seguida, transformando os corpos dos que estiverem vivos na ocasi�o2 para a festa das 
bodas do Cordeiro. Depois, voltaria em gl�ria para dar in�cio ao seu reinado milenar 
sobre a terra. 

A festa das bodas � o momento no qual o Senhor julga os crist�os por suas obras 
de f� e, em seguida, d� os galard�es3 aos servos bons e fi�is, antes que Ele e todos 
venham para in�cio do reino milenar do Senhor na terra. Segundo essa doutrina, � 
necess�rio que haja um per�odo de tempo terrestre de tr�s anos e meio4 no qual haver� 
tempo suficiente para o julgamento dos crist�os at� a vinda definitiva de Cristo � terra. 
Durante esse per�odo, na terra, ocorre a Grande Tribula��o (GT), com grande 
persegui��o aos que ficarem, al�m do terr�vel mandato da Besta sobre os homens: a
afli��o que nunca antes houve nem haver� depois. Assim, a Igreja j� salva e arrebatada, 
apenas aguardaria no c�u a chegada dos que estar�o sendo mortos na GT. 

Essa doutrina tem s�rios erros, mas est� sendo pregada h� pelo menos dois 
s�culos entre os crist�os. Os que j� morreram crendo nela n�o sofrem ju�zo, pois tal 
doutrina n�o interfere em nada na salva��o oferecida por Jesus. No entanto, quando os 
tempos finais tiverem in�cio, quem nela estiver firmado, pode passar por s�rios apuros
al�m de correr o risco de ser torturado e morto pelo ex�rcito da Besta.

Temos plena certeza de que a Igreja passar� pela GT por v�rios motivos, os 
quais escrevemos resumidamente. Contudo, antes de entrarmos na explica��o 
propriamente dita sobre as palavras de Jesus referentes aos tempos finais, vou relembrar 
alguns textos das cartas de Paulo e Pedro, os quais nos dar�o bons motivos para pensar.

Paulo contou � Igreja de Corinto um mist�rio5:

Eis aqui vos digo um mistÄrio: Na verdade, nem todos dormiremos, mas 
todos seremos transformados; num momento, num abrir e fechar de olhos, ante 
a Åltima trombeta; porque a trombeta soarÄ, e os mortos ressuscitarÅo 
incorruptÇveis, e nÇs seremos transformados.

Assinalei as partes do texto onde Paulo se inclui entre os que ser�o 
transformados. Se Paulo se inclu�a entre os que estariam vivos na volta do Senhor, est� 
claro que a Igreja n�o seria arrebatada antes desse evento.

Os defensores da volta És escondidas, os pr�-tribulacionistas, defendem-se 
dizendo que os crist�os daquele tempo pensavam que Jesus voltaria naqueles dias, 
portanto, nada mais l�gico pensar que estariam vivos. Por�m, o pr�prio ap�stolo Paulo 

1 Mt.24
2 I Co.15:52 e ITs.4:15
3 I Co3:8,14;  Cl.3:24; II Jo.1:8
4 Ou 42 meses, ou 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1290 dias.
5 I Co.15:51,52
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esclarece que sabia muito bem que a segunda vinda de Jesus n�o ocorreria naqueles 
dias. Ele escreve aos tessalonicenses sobre isso6. Observe que Paulo faz refer�ncia 
apenas � uma segunda vinda, n�o a uma vinda oculta para arrebatar a Igreja antes da 
GT. 

ORA, irmÅos, rogamos-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e 
pela nossa reuniÅo com ele que nÅo vos movais facilmente do vosso 
entendimento, nem vos perturbeis, quer por espÇrito, quer por palavra, quer por 
epÇstola, como de nÑs, como se o dia de Cristo estivesse jÉ perto. NinguÖm de 
maneira alguma vos engane; porque nÑo serÉ assim sem que antes venha a 
apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdiÜÅo, o qual se 
opáe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora; de sorte que 
se assentarÄ, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. NÑo vos 
lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora 
vÑs sabeis o que o detÖm, para que a seu prÑprio tempo seja manifestado.
Porque jÄ o mistÖrio da injustiÜa opera; somente hÄ um que agora resiste atÖ 
que do meio seja tirado; e entÑo serÉ revelado o inÖquo, a quem o Senhor 
desfarÉ pelo assopro da sua boca, e aniquilarÉ pelo esplendor da sua vinda; a
esse cuja vinda Ö segundo a eficÄcia de SatanÄs, com todo o poder, e sinais e 
prodÇgios de mentira, e com todo o engano da injustiÜa para os que perecem, 
porque nÅo receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus 
lhes enviarÄ a operaÜÅo do erro, para que creiam a mentira; para que sejam 
julgados todos os que nÅo creram a verdade, antes tiveram prazer na 
iniqàidade.

Todas as palavras da B�blia merecem aten��o, n�o apenas o sentido das frases. 
Paulo afirma que haver� uma vinda do Senhor, n�o duas. Explica tamb�m que essa 
vinda n�o acontecer� antes que venha a apostasia da Igreja e se manifeste o filho da 
perdi��o. Portanto, ele sabia muito bem que aqueles n�o eram os dias da vinda do 
Senhor, pois a apostasia ainda n�o havia come�ado; ao contr�rio, a Igreja se fortalecia e 
o mundo ainda n�o tinha sido totalmente alcan�ado pelo evangelho. Se ele estivesse 
enganado, a B�blia conteria um erro muito s�rio e as cartas apost�licas perderiam seu 
cr�dito como inspiradas pelo Esp�rito Santo. O erro, ent�o, est� nos homens que 
erroneamente interpretam as palavras b�blicas, n�o naqueles que as escreveram. H� 
outra palavra importante do ap�stolo Pedro7, a qual nos adverte para a divulga��o do 
pr�-tribulacionismo:

Sabendo primeiro isto, que nos Åltimos dias virÅo escarnecedores, 
andando segundo as suas prÑprias concupiscâncias, e dizendo: Onde estÉ a 
promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram, todas as coisas
permanecem como desde o princÇpio da criaÜÅo. Eles voluntariamente ignoram 
isto, que pela palavra de Deus jÄ desde a antiguidade existiram os cÖus, e a 
terra, que foi tirada da Ägua e no meio da Ägua subsiste. Pelas quais coisas 
pereceu o mundo de entÅo, coberto com as Äguas do dilävio, mas os cÖus e a 
terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se 
guardam para o fogo, atÖ o dia do juÇzo, e da perdiÜÅo dos homens Çmpios. Mas, 
amados, nÅo ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor Ö como mil anos, e 

6 II Ts.2:1-12
7 II Pe.3:3-10
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mil anos como um dia. O Senhor nÑo retarda a sua promessa, ainda que 
alguns a tÜm por tardia; mas Ö longãnimo para conosco, nÅo querendo que 
alguns se percam, senÅo que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do 
Senhor virÄ como o ladrÅo de noite; no qual os cÖus passarÅo com grande 
estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarÅo, e a terra, e as obras que nela hÄ, 
se queimarÅo.

Quando o in�quo for revelado e Jesus n�o voltar, a zombaria sobre a Igreja 
tomar� conta do mundo por causa da doutrina pr�-tribulacionista. A palavra j� foi dada 
� Igreja Primitiva. 

A Igreja Primitiva pensava que Jesus estava voltando porque passava por intensa 
persegui��o do Imp�rio Romano. Tal pensamento nos indica que os primeiros crist�os 
sabiam que a Igreja passaria pela tribula��o mencionada pelos profetas8 e pelo Senhor 
Jesus.

Os crist�os eram usados como tochas humanas acesas para clarear os jardins do 
Imperador Nero. Eram constantemente vestidos com peles de animais e lan�ados aos 
c�es e le�es, como espet�culo para os romanos. Reuniam-se em cavernas e cemit�rios a 
fim de conseguirem escapar das persegui��es. O povo de Deus sempre sofreu 
persegui��o sat�nica ao longo da hist�ria9 e nunca foi arrebatado para que escapasse das 
dificuldades. Foram m�rtires dos quais o mundo n�o � digno. Contudo, Deus nunca 
deixou de fazer distin��o entre os que Nele cr�em firmemente, e assim ser� nos �ltimos 
dias tamb�m. Se a Igreja Primitiva admitia que passava pela GT, como podemos 
interpretar de forma diferente o que Paulo escreve? E por qu� precisamos mudar o 
sentido da profecia para adapt�-la aos nossos dias? Na verdade, a maioria dos crist�os 
t�m medo da persegui��o e da morte pois n�o est�o totalmente firmados na Rocha. O 
medo tem feito a Igreja recuar diante dos movimentos pol�ticos atuais e isso tamb�m � 
causa de apostasia. 

Penso que a doutrina do arrebatamento pr�-tribulacional veio justamente para 
proporcionar fraqueza no meio crist�o e separar parte da Igreja que ser� torturada e 
morta nos dias da besta. O medo da persegui��o faz com que crist�os tornem-se 
pacifistas ao extremo e aceitem qualquer coisa como moeda de troca para, se poss�vel, 
retardar o momento terr�vel da apari��o do in�quo. Tal como dizia o Primeiro Ministro 
ingl�s, Sir Winston Churchill: 

Pacifista Ö o sujeito que alimenta o jacarÖ na esperanÜa de ser comido 
por ältimo. 

Assim tem sido a Igreja atual: concorda com as maiores aberra��es morais 
dentro e fora de seu meio, aceita e ap�ia o sistema socialista que j� matou – e ainda 
mata – milh�es de crist�os no mundo apenas para evitar confronto e sofrimento. Se 
sofremos10 por sermos crist�os e por estarmos fazendo a vontade de Deus, h� gl�ria e 
honra nisso. Todavia, sofreremos sendo bons ou maus, pois a persegui��o � feita contra 
tudo o que vem de Deus. Quando a Igreja deixa de ser perseguida e entra para o sistema 
mundano, est� cedendo espa�o para Satan�s agir ficando em relativa calma, e assim est� 
acontecendo. Satan�s vem preparando terreno h� muito tempo para destruir a Igreja por 
dentro, e � o que estamos vendo hoje. 

8 Dn.12:1
9 Hb.11:32-40
10 I Pe.2:19
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Uma vez que todo o movimento pol�tico mundial j� foi revelado pelo Senhor aos 
seus profetas e ap�stolos, deve haver algo na B�blia que nos informe claramente a 
respeito do que est� acontecendo e da separa��o entre os crist�os que esperam a vinda 
de Cristo para antes da tribula��o e dos que O esperam para depois desse terr�vel tempo. 
Sendo esses eventos t�o importantes, ser� que a B�blia fala alguma coisa deles? � o que 
vou tentar expor brevemente. 

AS PARÄBOLAS PROFÅTICAS

O Senhor Jesus nos deixou palavras claras sobre os dias finais. Sempre alertou 
que corr�amos o risco de sermos enganados11, por isso avisava antecipadamente. Nosso 
Senhor avisou-nos de que sua Igreja estaria dividida exatamente nessa quest�o do 
arrebatamento, mas deixou claro que uma parte corria s�rio risco de perder-se por causa 
da sua obstina��o em crer na verdade. 

AS DEZ VIRGENS

EntÅo, o reino dos cÖus serÄ semelhante a dez virgens que, tomando as 
suas lãmpadas, saÇram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, e 
cinco loucas. As loucas, tomando as suas lãmpadas, nÅo levaram azeite 
consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas 
lãmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram todas, e adormeceram. Mas É 
meia-noite ouviu-se um clamor: AÇ vem o esposo, saÇ-lhe ao encontro. EntÅo 
todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lãmpadas. E as 
loucas disseram És prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas 
lãmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: NÅo seja caso 
que nos falte a nÑs e a vÑs, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vÑs. E, 
tendo elas ido comprÄ-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas 
entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram 
tambÖm as outras virgens, dizendo: SENHOR, Senhor, abre-nos. E ele, 
respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos nÅo conheÜo. Vigiai, pois, 
porque nÅo sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem hÄ de vir.

O Senhor nos avisa sobre a divis�o da Igreja nos tempos finais entre os s�bios e 
os loucos. Inicialmente, veja que todas as virgens sabiam da vinda do noivo e se 
preparavam para encontr�-lo. Por�m, a par�bola nos mostra que nem todas estavam 
atentas aos sinais. As loucas seguiam as s�bias como que por in�rcia: “Se estÅo indo 
encontrar o noivo, vamos tambÖm com elas”. 

As tolas saem apressadamente e n�o levam azeite consigo. � como se fossem 
pegas de surpresa. As s�bias, antes de sair ao encontro do noivo, verificaram se havia 
azeite em seus lampi�es. Por qu� tal precau��o se o noivo j� vem vindo ao encontro 
delas? Essa pergunta nos faz pensar em outra situa��o: a que horas as virgens sa�ram 
para encontrar o noivo?

Deixando momentaneamente os costumes judaicos relativos ao casamento e a 
chegada do noivo, vemos que as virgens saem durante o dia12 e por uma boa raz�o: se 
sa�ssem � noite, as tolas teriam verificado seus lampi�es e saberiam que poderia faltar-
lhes azeite durante o caminho: teriam enchido seus lampi�es. Observe que a par�bola 
n�o fala de ‘azeite de reserva’, como alguns pensam. N�o, Jesus disse que as s�bias 

11 Mt.24:4, 25, 
12 I Ts.5:4,5
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levavam azeite nas vazilhas, e quem conhece um lampi�o sabe que abaixo do pavio est� 
a vazilha de combust�vel: sem azeite, o pavio se queima e cessa a ilumina��o. Claro, 
isso n�o est� escrito na par�bola, mas o Senhor as contava para nos fazer pensar.
Tamb�m, saem durante o dia indicando que estavam cientes de que o tempo da chegada 
do noivo estava pr�ximo.

Isso parece-me evidente quando Paulo escreve aos tessalonicenses tratando da 
vinda do Senhor: 

Mas vÑs, irmÅos, jÉ nÑo estais em trevas, para que aquele dia vos 
surpreenda como um ladrÅo; porque todos vÇs sois filhos da luz e filhos do dia; 
nÇs nÑo somos da noite nem das trevas. NÅo durmamos, pois, como os demais, 
mas vigiemos, e sejamos sÑbrios; porque os que dormem, dormem de noite, e os 
que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nÇs, que somos do dia,
sejamos sÑbrios, vestindo-nos da couraÜa da fÖ e do amor, e tendo por capacete 
a esperanÜa da salvaÜÅo; porque Deus nÅo nos destinou para a ira, mas para a 
aquisiÜÅo da salvaÜÅo, por nosso Senhor Jesus Cristo11

Agora, veja a profecia que o Senhor faz no vers�culo de n�mero cinco:

E, tardando o esposo, toscanejaram todas, e adormeceram.

Aqui o Senhor faz uma profecia: o esposo tardar�. N�o tardar� no tempo, mas 
apenas para aqueles que pensam que ele vir� num determinado tempo e n�o no tempo 
do Senhor – Ele n�o tardar� e vir� no tempo certo. Veja que as s�bias estavam 
preparadas para esse tempo pois pensavam que ele viria mais tarde, por isso levaram
azeite em seus lampi�es. Sabiam que o noivo chegaria tarde da noite, e assim 
acontecer�.

O fato de as virgens adormecerem significa que a Igreja entrar� no estado de 
apostasia, mas nem todos os crist�os apostatar�o13. Quem adormece fica quieto e nesse 
tempo ser� s�bio calar-se14. 

Outro ponto importante a ser destacado � que o Senhor Jesus n�o est� falando do 
azeite como se tratasse de uma un��o especial do Esp�rito Santo. Jesus est� falando da 
sua segunda vinda, n�o de un��o espiritual. N�o teria sentido Jesus contar uma par�bola 
t�o longa para falar somente de uma un��o especial para os dias finais. Ao contr�rio, 
Jesus exorta aos crist�os para que esforcem-se para n�o serem enganados perseverando 
nas palavras Dele com paci�ncia15. Sem d�vida alguma que devemos contar com o 
aux�lio do Esp�rito para termos sabedoria, principalmente quando os dias de trevas se 
aproximam, mas as palavras certas aqui s�o: perseveran�a, prud�ncia, provis�o.

As trevas chegam e a Igreja aquieta-se. � meia-noite ouve-se o grito: Vem aÇ o 
noivo, saÇ ao seu encontro e � nessa hora que as tolas mostram sua tolice. Acendem seus 
lampi�es, mas eles se apagam por n�o terem sido abastecidos com azeite. N�o se trata 
de azeite de reserva; trata-se de lampi�es completamente vazios, sem azeite nenhum. 

As tolas pedem azeite �s s�bias, que respondem duramente:

NÅo seja caso que nos falte a nÑs e a vÑs, ide antes aos que o vendem, e 
comprai-o para vÑs.

13 Mt.24:12
14 Ec.3:7, 
15 Ap.3:10
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Muitas vezes pensamos que as s�bias foram ego�stas por n�o cederem azeite �s 
tolas, mas o assunto da par�bola � outro: provis�o para os tempos tribulacionais. Mais 
uma vez vemos que o noivo parece atrasar-se, mesmo depois que as trevas chegaram.
Esta profecia foi dada inicialmente ao profeta Daniel16. 

E desde o tempo em que o sacrifÇcio contÇnuo for tirado, e posta a 
abominaÜÅo desoladora, haverÄ mil duzentos e noventa dias. Bem-aventurado o 
que espera e chega atÄ mil trezentos e trinta e cinco dias.

Paci�ncia17 � a palavra chave para os dias da GT, por isso, naqueles dias, a Igreja 
deve aquietar-se e esperar pacientemente. Digo naqueles dias pois ainda n�o � o tempo, 
embora esteja bem pr�ximo.

Veja que o anjo fala a Daniel que ser�o bem-aventurados aqueles que esperarem 
mas, para isso, � preciso sobreviver at� mil trezentos e trinta e cinco dias. 

Segundo as profecias, o tempo da GT ser� de tr�s anos e meio. Esse tempo 
tamb�m � retratado como:

 um tempo, dois tempos e metade de um tempo;
 mil duzentos e sessenta dias
 quarenta e dois meses
 metade da semana

Fazendo as contas, 1335 – 1290 = 45 dias. Agora, veja o que diz o Senhor 
Jesus18:

E, logo depois da afliáÑo daqueles dias, o sol escurecerÄ, e a lua nÅo 
darÄ a sua luz, e as estrelas cairÅo do cÖu, e as potâncias dos cÖus serÅo 
abaladas.  EntÑo aparecerÉ no cÄu o sinal do Filho do homem; e todas as 
tribos da terra se lamentarÅo, e verÅo o Filho do homem, vindo sobre as nuvens 
do cÖu, com poder e grande glÑria.

Assim, depois da afli��o daqueles dias, teremos ainda quarenta e cinco dias de 
espera sem saber exatamente quando o noivo chegar�. Eis aqui o motivo pelo qual as 
virgens s�bias n�o repartiram o azeite que traziam “NÅo seja caso que nos falte a nÑs e 
a vÑs”. Cada uma delas fez provis�o para 1335 dias. Caso o noivo chegasse no final, 
teriam azeite para aguardar at� aquele dia. Se repartissem com alguma outra, faltaria 
azeite para ambas e n�o chegariam aos dias finais. Caso o noivo chegasse antes, n�o 
teriam falta alguma. Mas por qu� trata-se de provis�o e n�o de un��o?

A PARÄBOLA DOS DOIS SERVOS

Mas considerai isto: se o pai de famÇlia soubesse a que vigÇlia da noite 
havia de vir o ladrÅo, vigiaria e nÑo deixaria minar a sua casa. Por isso, estai 
vÑs apercebidos tambÖm; porque o Filho do homem hÄ de vir É hora em que nÅo 
penseis. Quem Ö, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre 
a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que 
o seu senhor, quando vier, achar servindo assim.  Em verdade vos digo que o 

16 Dn.12: 1-13
17 Rm.8:23,25
18 Mt.24:29,30
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porÄ sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coraÜÅo: 
O meu senhor tarde virÉ;  e comeÜar a espancar os seus conservos, e a comer e 
a beber com os Öbrios, virÄ o senhor daquele servo num dia em que o nÅo 
espera, e É hora em que ele nÅo sabe, e separÄ-lo-Ä, e destinarÄ a sua parte com 
os hipÑcritas; ali haverÄ pranto e ranger de dentes19.

Aqui, al�m de afirmar que vir� mais tarde do que uma parte da Igreja espera, h� 
um aviso: no meio da Igreja s�bia – que fez provis�o para os dias de trevas – haver� 
falsos guias que far�o escravos no rebanho e se aproveitar�o dos recursos armazenados, 
pondo em risco a sobreviv�ncia de muitos. Todo cuidado � pouco para que, por causa 
destes malfeitores, n�o venha a faltar provis�o at� a chegada do Senhor! Quando chegar 
a hora, saibam escolher quem poder� liderar sob a orienta��o precisa do Esp�rito Santo! 
Ainda que seja dif�cil, � mais do que necess�rio expulsar os falsos-guias do meio da 
Igreja antes que seja imposs�vel suportar a opress�o. Deixe que o Senhor cuide destes.
O servo bom e fiel d� sustento � casa do Senhor20, n�o s� espiritual como material21. Ele 
� fiel e prudente! Mas qual deve ser a provis�o para os tempos finais?

Embora n�o tenha compreens�o de todas as coisas, entendo que a revela��o do 
Senhor nos esclarece. Jesus disse a Jo�o que a besta exigir� adora��o, e que seus 
seguidores ter�o uma marca que os identifique22 para que s� estes possam comprar e 
vender. Est� claro que trata-se de uma medida espiritual com reflexos evidentes na 
pol�tica totalit�ria do sistema sat�nico de governo mundial. Adorar a besta significa 
receber a marca e participar da vida econ�mica mundial. Deixar de ador�-la significa ser 
deixado � m�ngua como religioso fundamentalista, criminoso e culpado pela desgra�a 
do mundo – fato que j� come�a a tomar corpo no mundo inteiro. Desta forma, entendo 
que a provis�o dever� ser toda aquela que n�o dependa de tecnologia nem de compra e 
venda, ou seja, os crist�os voltar�o a viver como viviam nos primeiros tempos. Portanto, 
a provis�o precisa ser baseada na sobreviv�ncia essencial: alimentos, roupas, rem�dios e 
tudo o mais que puder ser armazenado, inclusive conhecimentos gerais e sementes para 
cultivo. Agora, voltemos � par�bola das dez virgens. 

As s�bias negam azeite �s loucas e estas saem para compr�-lo. No entanto, n�o 
t�m como fazer isso porque n�o t�m a marca da besta (lembre-se de que j� � meia-noite, 
trevas intensas). Assim, ou se entregam ao mart�rio ou adoram a besta. � curioso que as 
tolas saiam para comprar azeite em meio �s trevas e n�o resolvam seguir as s�bias para 
o encontro com o noivo, n�o?

Segundo a par�bola, optam por adorar a besta, pois, quando retornam, encontram 
a porta fechada. A op��o ocorre voluntariamente por falta de discernimento.

E depois chegaram tambÖm as outras virgens, dizendo: SENHOR, 
Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos nÅo 
conheÜo.

Uma vez que o noivo tenha chegado – a vinda do Senhor e todos os seus santos 
com Ele –, o �nico depois que vislumbro � a segunda ressurrei��o23 – o Ju�zo Final dos 
�mpios. Por isso o noivo responde: Em verdade vos digo que nÅo vos nÅo conheÜo.

19 Mt.24:43-51
20 Casa do Senhor n�o significa o tabern�culo f�sico, mas o conjunto de indiv�duos.
21 Ap.12:6
22 Ap.13:16,17
23 Ap.20:5-15
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At� aqui entendo que a Igreja s�bia far� provis�o e ser� guardada da tenta��o 
que h� de vir para provar os que habitam sobre a terra, conforme Ap.3:10. Esta ser� a 
Igreja Filad�lfia, que tem uma porta aberta pelo Senhor a qual ningu�m fecha. Tem 
pouca for�a, mas � perseverante e, por isso, ser� preservada na terra at� a chegada do 
noivo, que � Cristo, em sua gl�ria. Mas, qu� perigo h� em pensar que Cristo vir� antes 
da GT?

Muitas s�o as conseq��ncias desse engano. Se a Igreja fosse arrebatada antes da 
tribula��o, o crist�o poderia viver com menos preocupa��es, aceitando qualquer coisa: 
homossexualidade, adult�rio, carnalidade, pervers�o, comunismo, justi�a social, 
teologias sat�nicas como a Teologia da Liberta��o, Igreja Emergente, Miss�o Integral, 
teologia da prosperidade, da determina��o, enfim, at� acostumar-se com as marcas 
anteriores de controle – prepara��es para a marca que vir� por ordem da besta sat�nica a 
fim de controlar todos sobre a terra. � importante ressaltar que vir� a opera��o do erro24:

E por isso Deus lhes enviarÄ a operaÜÅo do erro, para que creiam a 
mentira para que sejam julgados todos os que nÅo creram a verdade, antes 
tiveram prazer na iniqàidade.

Observe que os que t�m prazer na iniq�idade acabam n�o crendo a verdade! A 
Igreja j� tem dado mostras de que tolera alegremente a iniq�idade, que o Senhor 
abomina, quando aceita a homossexualidade, o adult�rio e o comunismo em seu meio 
como coisas normais, que fazem parte do mundo e n�o podem ser tocados nem 
afrontados pelos que conhecem a Verdade de Deus. O que � isso sen�o relaxamento na 
vigil�ncia? Se os sinais n�o fossem importantes, nosso Senhor n�o nos avisaria com 
anteced�ncia. Observo que a B�blia n�o fala de sinais para os �mpios, mas apenas para 
os justos. Israel deixou de observar os sinais e acabou crucificando o seu Salvador. 

Por isso conclamo aos pastores do rebanho: Sejam fi�is e vigiem, porque est�o 
vindo ju�zos da parte de Deus sobre a Sua casa25. Sobre os ju�zos dos nossos tempos 
tratarei em outro estudo.

Outro problema s�rio que ocorrer� � a apostasia. Vendo que o Senhor n�o veio 
quando esperavam, alguns crist�os pensar�o que a B�blia mentiu ou que foram deixados 
para tr�s. Muitos pensar�o que ainda n�o � o tempo da tribula��o (pois a besta 
prometer� Paz e SeguranÜa, e at� certo ponto cumprir�) deixando assim de fazer 
provis�o para os tempos dif�ceis que vir�o em seguida. Uma vez sentindo-se enganados, 
cair�o em apostasia e ser�o apanhados facilmente. A apostasia precede a revela��o do 
filho da perdi��o. Mas, observe uma coisa importante: revela��o26!

O mundo pode ver v�rios governantes mundiais antes que seja revelado quem � 
o filho da perdi��o. Na verdade, o mundo j� tem um governo que dita regras. J� existem 
os minist�rios mundiais – Organiza��o Internacional do Trabalho (OIT), Minist�rio da 
Sa�de – Organiza��o Mundial da Sa�de (OMS), Pol�cia Mundial – For�a de 
Emerg�ncia das Na��es Unidas (FENU), Minist�rio de Seguran�a – Conselho de 
Seguran�a das Na��es Unidas (UNSC), Poder Judici�rio Mundial – Tribunal de Haia e 
Tribunal Penal Internacional, Minist�rio da Educa��o – Organiza��o Educacional, 
Cient�fica e Cultural das Na��es Unidas (UNESCO), e v�rios outros que comp�em a 
estrutura do poder mundial. Pode-se at� dizer que j� existe um governante mundial, que 
� o presidente da ONU, mas ele n�o tem poder suficiente para determinar tudo o que 
deve ser feito em todos os pa�ses do mundo. Al�m disso, o poder do governante mundial 

24 II Ts.2:11,12
25 Jr.23 e I Pe.4:17
26 II Ts.2:6-8
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vir� de dez blocos de na��es ou de dez reinos literais que poder�o estar ou n�o 
representadas na ONU: os dez chifres da besta. 

Est� escrito: 

E agora vÑs sabeis o que o detÖm, para que a seu prÑprio tempo seja
manifestado. Porque jÄ o mistÖrio da injustiÜa opera; somente hÄ um que agora 
resiste atÖ que do meio seja tirado; e entÅo serÉ revelado o inÇquo, a quem o 
Senhor desfarÄ pelo assopro da sua boca, e aniquilarÄ pelo esplendor da sua 
vinda.

N�o se trata de simples reconhecimento, mas de revela��o. Portanto, n�o ser� 
por meios humanos que o filho da perdi��o ser� conhecido dos crist�os. Antes que ele 
seja revelado � necess�rio que aquele que agora resiste seja retirado do meio durante o 
per�odo de apostasia da Igreja. Muitos t�m afirmado que aquele que det�m o in�quo � o 
Esp�rito Santo, o qual ser� retirado da terra junto com a Igreja. Outro engano s�rio! O 
livro do profeta Daniel27 nos d� maiores informa��es a respeito de quem � esse que ser� 
tirado do meio.

Mas o prÇncipe do reino da PÖrsia me resistiu vinte e um dias, e eis que 
Miguel, um dos primeiros prÇncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os 
reis da PÖrsia.

O pr�ncipe do reino da P�rsia � uma potestade maligna que impediu a passagem 
do anjo enviado a Daniel a fim de que n�o houvesse revela��o prof�tica. Miguel, o 
pr�ncipe de Israel, vem e ajuda o anjo. No cap�tulo final est� escrito: 

E naquele tempo se levantarÉ Miguel, o grande prÇncipe, que se 
levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverÉ um tempo de angÅstia, qual 
nunca houve, desde que houve naÜÅo atÖ Équele tempo; mas naquele tempo 
livrar-se-Ä o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro.

Temos que estar lembrados de que a Igreja � parte da comunidade de Israel, 
conforme disse Paulo aos Ef�sios28. Assim, quando Miguel se levanta, � revelado o 
in�quo, o filho da perdi��o, que se sentar� no trono do templo de Israel e se opor� a tudo 
quanto est� relacionado a Deus, fazendo-se passar por deus ele mesmo. Com outros 
irm�os do Projeto Omega29, entendo que a revela��o est� relacionada a esse anjo de 
Deus. Portanto, aquele que det�m o in�quo � o mesmo que ser� tirado do meio, o anjo 
Miguel. H� outra passagem que nos revela isso tamb�m30.

E houve batalha no cÖu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o 
dragÅo, e batalhavam o dragÅo e os seus anjos; mas nÅo prevaleceram, nem 
mais o seu lugar se achou nos cÖus. E foi precipitado o grande dragÅo, a antiga 
serpente, chamada o Diabo, e SatanÉs, que engana todo o mundo; ele foi 
precipitado na terra, e os seus anjos foram lanáados com ele.

27 Dn.10:12-21 e cap.12, principalmente o vs.1.
28 Ef.2:12
29 www.projetoomega.com
30 Ap.12: 7-9
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Observe que h� dois momentos nesta passagem: a batalha e a queda de Satan�s � 
terra. A GT come�a somente quando Satan�s � lan�ado � terra pelo anjo Miguel. Para 
que isso ocorra, Miguel precisa estar em p�, pois ningu�m batalha de outra forma. 
Assim, ele se levanta – sai do meio do povo de Deus –, batalha contra Satan�s e, ap�s a 
queda deste, � revelado o filho da perdi��o tendo in�cio a Grande Tribula��o.

Os pr�-tribulacionistas afirmam que h� separa��o entre Israel e a Igreja, sendo 
que esta �ltima ser� arrebatada porque Deus tratar� exclusivamente com Israel naquele 
tempo. Para isso, usam a profecia de Dn.12:1 - mas naquele tempo livrar-se-É o teu 
povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Outro engano s�rio. 

Uma vez que a Igreja � descend�ncia de Abra�o pela f� e, por interm�dio de 
Cristo, foi enxertada na comunidade de Israel, a refer�ncia do anjo ao povo de Daniel 
engloba todo o povo de Deus, n�o apenas os judeus - todo aquele que for achado 
escrito no livro. O livramento aqui n�o refere-se � convers�o de Israel a Jesus Cristo, o 
Filho de Deus que foi rejeitado nos dias da sua crucifica��o, mas a todo aquele que 
perseverar na paci�ncia de Cristo. A convers�o de Israel se dar� durante a tribula��o e 
mais intensamente na volta de Cristo. Israel tamb�m ser� arrebatado na vinda de Cristo, 
conforme disse o Senhor31:

E ele enviarÄ os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais 
ajuntarÑo os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma É outra
extremidade dos cÖus.

O livro do profeta Zacarias cont�m mais informa��es a respeito desse dia e da 
convers�o de Israel a Cristo32.

Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de JerusalÖm, 
derramarei o EspÇrito de graÜa e de säplicas; e olharÅo para mim, a quem 
traspassaram; e pranteÄ-lo-Åo sobre ele, como quem pranteia pelo filho 
unigânito; e chorarÅo amargamente por ele, como se chora amargamente pelo 
primogânito.

E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegarÄ atÖ 
Azel; e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, 
rei de JudÄ. EntÅo virÄ o SENHOR meu Deus, e todos os santos contigo.

Quando lemos que os santos vir�o com o Senhor, sabemos que se trata da sua 
segunda vinda em gl�ria. Nesse dia Israel prantear� por ter matado o Senhor, seu 
Salvador, e grande ser� sua tristeza. Mas ser� de arrependimento e retorno ao Deus 
Vivo, reconhecimento do erro e convers�o a Cristo, o �nico Salvador da humanidade. 
Ser� um dia terr�vel para os que n�o t�m seus nomes escritos no Livro da Vida do 
Cordeiro, mas glorioso para os que, com paci�ncia, suportaram a afli��o e perseveraram 
na Palavra de Cristo.

De qualquer modo, se Cristo vier antes da Grande Tribula��o para arrebatar os 
salvos, nossas provis�es poder�o ficar aqui e n�o teremos problema algum. No entanto, 
se Ele vier depois e n�o tivermos como suportar os dias de trevas com provis�o 
suficiente, n�o haver� como escapar da furiosa persegui��o de Satan�s. Que o Senhor 
nos d� sabedoria e entendimento para nos prepararmos antes que seja tarde demais. 

31 Mt.24:31. 
32 Zc.12:10 e 14:5


