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                Alguns versículos da Escritura Sagrada, quando tomados separadamente do restante de um 

capítulo, podem levar a ENGANOS DESASTROSOS e até, se constituírem em poderosas ferramentas 

nas mãos do maligno, para confundir e desencaminhar “muitos” seguidores de Cristo. No capitulo 24 do 

Evangelho segundo Mateus, temos um exemplo:                                                                                                

Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro.  

Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada à outra. 

(Mat.24: 40,41) 

Esses são indubitavelmente dois versículos muito conhecidos, em razão de serem geralmente vinculados a 

um evento que segundo seus adeptos, iria livrar os “Verdadeiros Cristãos” da Grande Tribulação 

Profetizada. Esse evento é conhecido como arrebatamento pré-tribulacional ou rapto pré-tribulacional por 

se tratar de uma ocorrência secreta. Porém ao observarmos atentamente, verificamos que os fatos são 

outros segundo as palavras de Cristo.  

Logo depois da aflição daqueles Dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua Luz, as estrelas 

cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. 

Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e 

verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 

 E Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus 

escolhidos desde os quatro ventos...   

 (Mat .24: 29-31) 

Disso podemos concluir sem sombra de duvida, que esses ESCOLHIDOS, separados pelo Senhor no 

campo e no moinho, primeiramente não foram separados secretamente, pois se trata de um fato 

testemunhado por “todos os povos da terra”. Em segundo lugar, SEUS ESCOLHIDOS CERTAMENTE 

VIVENCIARAM TODAS AS HECATOMBES ANTERIORES À SUA VINDA. Sendo assim, vincular 

esses versículos a um ARREBATAMENTO SECRETO, ANTERIOR À AFLIÇÃO DAQUELES DIAS, 

é um engano perigoso, cometido por aqueles que depositam sua confiança em ensinamentos de homens, 

ao invés de buscarem conhecimento na Palavra de Deus. 

De acordo com essa mesma doutrina, o Espírito Santo de Deus Enviado por Cristo, é o que detêm a 

manifestação integral do anti-Cristo, o filho da perdição. Quando afastado o Espírito Santo levaria 

consigo OS ESCOLHIDOS a ter com o Senhor nos ares (arrebatamento).  

  

E agora vós sabeis o que o detêm, 

para que a seu próprio tempo seja manifestado. 

Pois já o mistério da injustiça opera; somente há 

um que agora o detêm até que seja afastado. 

(2Tes.2: 6,7) 
 

Se essa interpretação das Escrituras é correta, devemos concluir obrigatoriamente que OS ESCOLHIDOS 

são arrebatados pelo Espírito Santo e não por Cristo. 

 

       Ora, Irmãos, quanto à vinda de nosso  

Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele... 

Ninguém de maneira nenhuma vos engane, pois isso 

não acontecerá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste  

o homem do pecado, o filho da perdição. 

(2Tes.2: 1,3)    
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Nesse ensinamento, Paulo evidentemente se refere a um evento que envolve Cristãos incluindo ele 

próprio, em uma reunião derradeira e definitiva com Cristo (o arrebatamento).  Porém podemos observar 

claramente, que esse evento ocorre somente após a manifestação do anti-Cristo. Assim sendo, restam 

apenas duas possibilidades: 

 

1 – O Espírito Santo de Deus é retirado e arrebata com Sigo os escolhidos, em seguida o filho da 

perdição, o anti-Cristo é manifestado. Só então ocorreria a vinda de Cristo, porém não para arrebatar os 

escolhidos, pois os mesmos já teriam sido levados pelo Espírito.       

 
2 – O Espírito Santo de Deus é afastado, o anti-Cristo é manifestado, Jesus Cristo vem e recolhe Seus 

Escolhidos.  

 

Evidentemente a segunda hipótese é a correta já que Paulo se refere a uma reunião que se da após a 

manifestação do anti-Cristo.  Isso tudo em perfeita harmonia com Mat.24: 29-31 onde, APÓS A 

GRANDE TRIBULAÇÃO PROFETIZADA E PORTANTO APÓS A MANIFESTAÇÃO DO 

FILHO DA PERDIÇÃO, SOB AS ORDENS DE CRISTO E NÃO PELA RETIRADA DO 

ESPÍRITO SANTO, OS ESCOLHIDOS SÃO AJUNTADOS DESDE OS QUATRO VENTOS.  

 

Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, 

à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e 

os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. 

Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos 

arrebatados juntamente com eles nas nuvens 

para o encontro do Senhor nos ares, e assim 

estaremos para sempre com o Senhor. 

(1Tes.4: 16,17) 

 

Nessa passagem Paulo absolutamente se refere a um evento secreto, imperceptível, ao contrário, 

exatamente como em Mat.24: 31 o Senhor se manifesta com...  

Grande Poder e Gloria = Grande Brado à Vós de Arcanjo 

Grande Clangor de Trombeta = Ao Som da Trombeta de Deus. 
 

 E semelhantemente a 2Tes. 2: 1,3  e 1Tes.4: 16,17 onde temos: 

 

A Vinda de nosso Senhor = O Mesmo Senhor Descerá do Céu 

À Nossa Reunião com Ele = Estaremos Para Sempre com o Senhor  

 
Trata-se de um mesmo evento, não existe uma segunda ocorrência, a Escritura Sagrada nos descreve 

claramente somente um Grande e Maravilhoso Evento, em que Anjos sob as ordens de Cristo, 

resgatam os Escolhidos da face do planeta, logo depois da Aflição (grande 

tribulação) daqueles Dias! 

 

Nessa mesma passagem, Paulo se refere à ressurreição quando afirma, “os que morreram em Cristo 

ressurgirão primeiro”, evidentemente ele se refere a servos fiéis, os escolhidos que perderam a vida 

física antes desse Grande Dia. Mas afinal, quando será esse Dia?  
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E esta é a vontade daquele que me enviou, 

que eu não perca nenhum de todos os 

que Ele me deu, 

 mais o ressuscite no último dia. 

 
Pois a vontade do meu Pai é que 

todo aquele que vê o Filho e nEle crê       

tenha a Vida Eterna, e Eu 

 o ressuscitarei  no ultimo dia. 
  

Ninguém pode vir a Mim, se o Pai 

que me enviou não o trouxer, e Eu  

o ressuscitarei no ultimo dia.  

 
Quem come a Minha Carne, 

e bebe o Meu Sangue tem 

a Vida Eterna, e Eu  

o ressuscitarei no ultimo dia.  
(Jo. 6: 39,40,44,54) 

   
 As palavras do Senhor Jesus Cristo não poderiam se mais claras. Quando Ele se refere a aqueles que lhe 

foram dados pelo Pai, aqueles que vêem o Filho e nEle crêem, aqueles que chegam até Ele trazidos pelo 

Pai e aqueles que comem a Sua Carne e bebem o Seu Sangue, sem duvida alguma, se refere aos 

Seus Santos, Seus Escolhidos, exatamente os mesmos que Morreram em Cristo 

citados em 1Tes.4:16. 
 

Não existe a menor possibilidade dessas passagens se referirem a dois tipos de 

Cristãos, como não existe a menor possibilidade de alguém Morrer em Cristo 

(1Tes.4:16) sem que o Pai o tenha trazido até Cristo (Jo.6:44).           
 

Da mesma forma, quando Cristo se refere ao Ultimo Dia, Ele impreterivelmente se refere ao 

ULTIMO! Não haverá nenhum outro dia após esse para a humanidade. É definitivamente o ULTIMO 

DIA. 

 

Tendo isso em consideração, qualquer doutrina que pregue a Ressurreição dos Santos de Deus, em outra 

ocasião que não seja O ULTIMO DIA (a doutrina que prega um arrebatamento pré-tribulacional), é anti-Cristã, já 

que é contrária aos ensinamentos do próprio Cristo e de Seus servos. 

  
Pedro, apostolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da Dispersão...  

eleitos segundo a presciência de Deus Pai...   

Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, 

segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para 

uma viva esperança, pela ressurreição  de Jesus Cristo dentre os mortos 

Antes não éreis povo, mas agora sois Povo de Deus... 

(1Pe.1: 1,2,3-2:10)  
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Não restam duvidas quanto ao fato de Pedro classificar como ELEITOS, os Renascidos através da Obra 

Maravilhosa de Cristo. Ao incluir-se, Pedro da testemunho da Eterna  Aliança Firmada com Israel e da 

extensão da mesma ao povo gentio. A Nova Aliança no Sangue de Cristo, pela qual são GERADOS OS 

ESCOLHIDOS, OS SANTOS DE DEUS!    

 

porque naqueles dias haverá uma aflição tal,  

qual nunca houve desde o princípio do mundo 

que Deus criou, até então, e nunca jamais 

haverá (a grande tribulação). 

Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, 

ninguém se salvaria. Mas por causa dos 

eleitos que Ele escolheu, abreviou aqueles dias. 

pois se levantarão falsos cristos, e falsos profetas... 

...para enganar, se possível os próprios eleitos.  

(Mar.13: 19,20,22) 

 

O que poderia ser mais evidente? Aqueles a quem Cristo escolheu OS ELEITOS,  NÃO FORAM 

ARREBATADOS COMO SE ENSINA ERRONEAMENTE. Eles estão presentes em meio à 

Grande Aflição daqueles dias. E é por causa deles, que Deus em sua Infinita 

Misericórdia abrevia aqueles Dias. 

 
“Muitos” membros da moderna cristandade estão firmemente convictos de que como Servos Fiéis de 

Cristo, além de serem afastados antes das horríveis aflições que vem sobre o mundo, voltarão 

posteriormente para reinar com Cristo pelo tempo de 1000 anos. Os demais por serem infiéis não teriam 

direito a esse prêmio.       

 

Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles 

foi-lhes dado o poder de julgar.  

E vi as almas daqueles que foram degolados por 

Causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, 

e que não adoraram a besta, nem a sua imagem,  

e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. 

Reviveram e reinaram com Cristo por mil anos. 

...Esta é a primeira ressurreição... 

(Ap.20: 4,5) 

 
Certamente esses fiéis enfrentaram a espada do ante-Cristo, isso significa que eles vivenciaram a terrível 

tribulação profetizada e em perfeita harmonia com 1 Tes.4:16, foram participantes da Primeira 

Ressurreição, após a agonia daqueles Dias e não antes! É importante salientar que não houve outra 

ressurreição anterior a essa como é ensinado por aqueles que crêem que Paulo em 1 Tes.4:16 se refere a 

um evento pré-tribulacional. Essa é a Primeira Ressurreição. Finalmente, podemos 

observar que mesmo tendo vivido o Terror da Grande Tribulação, são eles, OS SANTOS DEUS QUE 

REINAM COM CRISTO POR MIL ANOS. 

Satanás tem se utilizado habilmente de doutrinas enganosas e falsos ensinamentos, para conduzir 

seguidores de Cristo ao erro. Ele sabe que a criatura humana tem preferência por soluções rápidas e 

fáceis, “formulas mágicas”, que proporcionem a possibilidade de suplantar obstáculos sem nenhuma 

dedicação ou esforço. Para a desgraça de “muitos” o importante ensinamento de 1Pe.4:18, fica totalmente 

esquecido.        
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E se é com dificuldade que o justo se salva...  

 

Mas o principal objetivo do adversário nesse caso é induzir à desobediência. Evidentemente se 

alguém está convicto de que não corre nenhum tipo risco, de que não existe nenhum perigo eminente, 

poderá descansar tranquilamente, sendo esse exatamente o objetivo da obra 

satânica!  

 

Uma “formula mágica”, capaz de livrar os Cristãos de todos os Terríveis Juízos que vem sobre o mundo. 

Um arrebatamento pré-tribulacional, que conforme pudemos observar em varias passagens da Palavra de 

Deus não passa de uma invenção, uma fábula. 

 

Novamente por crer na mentira, “muitos”, uma grande quantidade de Cristãos descuidados, acabam 

incorrendo no pecado da desobediência, que além de privá-los das bênçãos de Deus nesse tempo, os 

conduz à perdição.    

 

Cristo estabeleceu Mandamentos, no que diz respeito à Grande Aflição daquele dias. Mandamentos que 

devem ser observados criteriosamente por todo servo fiel.  

 

Acautelei-vos por vós mesmos, para que  

não aconteça que os vossos corações 

se sobrecarreguem de glutonarias, 

de embriaguez, e dos cuidados da vida 

e aquele dia vos pegue de surpresa, 

como uma armadilha. 
(Lc.21:34) 

 

Não são sugestões, são ordens, mandamentos que devem ser cumpridos, pois uma surpresa, uma 

armadilha devorará os descuidados. O dia virá! Cristo afirma e ordena cautela aos que crêem, 

para que esse dia não se constitua em uma surpresa. Essa advertência é dirigida a seguidores, a servos 

fiéis que evidentemente, estarão presentes nesse dia.  

 

- A glutonaria 
   Alimento é apenas alimento, porem é preciso separar cuidadosamente alimento, da multiplicidade 

infernal venenosa oferecida pelo mundo. Deus tem um mandamento preciso sobre o alimento: 

 

...e comeras das ervas do campo. 

(Gn.3:19)   
 

- A embriaguez  

   Desgraçadamente nem só o vinho embriaga.  Satanás tem produzido muitos sonhos e ilusões inebriantes 

através da feitiçaria da drogas tóxicas, inclusive as oferecidas pela instituição cientifica mundana 

como balsamo curativo. Da arte musical e cinematográfica, teatral e televisiva. E da literatura, 

principalmente o fermento das falsas doutrinas, que cegam e destroem milhares de almas 

dentro das chamadas Igrejas Cristãs.  Acautelei-vos! diz o Senhor.  
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- Os cuidados da vida            
   É impossível satisfazer a vaidade e negar-se a si mesmo. Segundo a Escritura as vitórias e todos os bens 

sociais, intelectuais e institucionais desta vida, estão INEVITAVELMENTE VINCULADOS AO 

MALIGNO, as únicas dádivas deste século para o Verdadeiro Seguidor de Cristo são: a Renuncia, a 

Humilhação e a Cruz.   
 

Vigiai em todo tempo, e orai para que 

sejais havidos por dignos de escapar 

de todas estas coisas que hão de acontecer, 

e de estar em pé diante do Filho do homem                     

(Lc. 21:36) 
 

Tragicamente, esses são os mandamentos de Cristo, que são ignorados por aqueles que esperam ser 

retirados do mundo antes da Tribulação Profetizada. Vigiar os sinais e preparar-se para o que está por vir, 

orar e abster-se da imundície, para ser havido por digno de escapar. Certamente o Senhor 

providenciou livramento para aqueles que buscam a Verdade e são submissos a Ele, os demais serão 

apanhados de surpresa por causa da desobediência. 

 

 Não existe justificativa para desobediência. Eva foi enganada e tentou justificar-se, porem, 

sua desobediência, não obteve perdão. Eva não sofreu juízo por haver sido enganada, e sim pela 

desobediência. Da mesma forma, aqueles que são envolvidos por falsas doutrinas, não poderão se 

justificar, por haverem sido enganados. 

 

Não existe justificativa para negligencia. Deus preparou a Escritura Sagrada com todos os 

ensinamentos e mandamentos necessários, para aqueles pretendem Trilhar o Caminho que Conduz à 

Vida. Homem algum poderá justificar-se por desconhecer a Palavra de Deus. Devemos nos dedicar a 

Ela com todas as forças da alma. Diante das incertezas, devemos buscar Sabedoria com Deus, submeter 

os ensinamentos do homem ao termômetro da Palavra. Pois o homem erra. 

 

Assim diz o Senhor Deus: Eu estou contra os pastores,  

e requererei as minhas ovelhas das suas mãos,  

e eles deixarão de apascentar as ovelhas, 

e não se apascentarão mais a si mesmos; 

livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes 

servirão mais de pasto. 

Pois assim diz o Senhor Deus:  

Eu, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas, 

e as buscarei. 

(Ez. 34: 10,11)   

 
Deus liberta seus escolhidos do engano, Ele mesmo toca o coração de cada uma das suas ovelhas e as 

livra do erro. O pequenino rebanho do Senhor não permanecerá cativo! 
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Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, 

vai adiante delas, e elas o seguem, 

por que conhecem a Sua voz. 

Mas de modo algum seguirão o estranho, 

antes fugirão dele, 

porque não reconhecem a voz dos estranhos. 

(Jo.10:4,5) 

 

Quem tem ouvidos, ouça... 
(Ap.3: 13) 

 

          Satanás, o pai da mentira, é geralmente subjulgado. Assim, “muitos” Cristãos na maioria das 

vezes almas honestas e dedicadas à Obra de Deus, acabam desastrosamente enganados. Um dos maiores 

erros cometidos pelo Cristão contemporâneo, é acreditar que detêm todo o conhecimento Escritural por 

haver frequentado Escolas Bíblicas, Reuniões Evangélicas e depositado inteira confiança em seus 

mestres. No entanto, considerando a astucia e os poderes sobrenaturais do maligno, tudo o que nos é 

apresentado, deve ser cuidadosamente submetido ao Padrão da Santa Palavra de Deus, se estiver 100% 

de acordo é Verdade, se estiver 01% em desacordo é mentira. O Pai Celestial ensina a buscar 

Sabedoria, única e exclusivamente com Ele Próprio.  

“Aconselho-te que de mim compres...  

...colírio para ungires os olhos, afim de que vejas” 

Apocalipse 3 -18                                                           

          Depositar nossa confiança em qualquer outra fonte significa desobediência e rebeldia pelo que há 

um alto preço a pagar. 

          Como tivemos a oportunidade de observar acima, existem vários fatores a serem considerados, 

antes de uma total aceitação dos ensinamentos que constituem a doutrina do Arrebatamento Pré- 

Tribulacional dos Escolhidos.  

            Por outro lado, temos totalmente comprovado, que ensinamentos em desacordo com a Escritura 

Sagrada, são invariavelmente oriundos das profundezas do inferno. 

            Considerando a discordância observada entre o Registro Escritural e a doutrina citada, concluímos 

sem sombra de duvida tratar-se de uma obra constituída pela inteligência maligna, com a finalidade de 

arrastar milhares de almas para as trevas eternas.   

            Por outro lado, considerando também, o profundo sentimento de ódio alimentado por satanás 

pela raça humana, concluímos que seus objetivos nesse sentido, serão sempre os mais perversos e 

monstruosos.  Assim, temos como certo o fato de que a falsa doutrina, inteligentemente forjada e 

introduzida no meio Cristão, certamente, em algum momento, resultará  numa terrível tragédia.  
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              Resta-nos então uma questão extremamente perturbadora..., qual seria a devastadora surpresa 

preparada por satanás, para as pobres almas envolvidas?  

“E vos dirão: Ei-lo aqui! Ou: La está!                                                                               

Não vades nem os sigais;                                                                                            

porque assim como um relâmpago, fuzilando,                                                             

brilha de uma à outra extremidade do céu,                                                                   

assim será no seu dia, o Filho do Homem.”                             

 Lucas 17 -23,24 

                 As palavras de Cristo são extremamente claras, uma criança poderia compreende-las 

facilmente. Primeiramente, não existe a menor dúvida quanto ao fato de que o Senhor nessa passagem, 

faz referência ao dia do Seu Glorioso Retorno, enfatizando tratar-se de um evento plenamente visível, 

como o fulgor de um relâmpago!  

                 No Livro das Revelações temos outra entre as muitas referências Biblicas a respeito do mesmo 

fato.    

Eis que vem com as nuvens,                                                                                               

e todo olho o verá...                                                                                                 

Apocalipse 1 -7 

                   O Senhor declara que a Sua vinda, tem uma característica inconfundível. Ela será pública e 

testemunhada universalmente. Certamente essa advertência de Cristo tem como objetivo, desqualificar 

qualquer outra ocorrência nesse sentido, que não possua a mesma característica. Em outras palavras, um 

evento secreto, vivenciado apenas por algumas pessoas. Uma referência direta e frontal, à doutrina do 

arrebatamento pré-tribulacional. 

                     Em seguida, observando as palavras “vos dirão”, verificamos indubitavelmente, não tratar-se 

de uma possibilidade e sim de uma afirmação, “dirão”, irá acontecer. Verificamos também, que o Senhor 

esta se dirigindo exclusivamente aos seus discípulos e seguidores (os cristãos). Assim, temos o Senhor 

Jesus Cristo afirmando, que em um determinado momento, antes da sua vinda, ocorrera um clamor no 

meio Cristão, endereçado principalmente a aqueles que O esperam crendo na famigerada doutrina:                      

“ei-Lo aqui!”  

                         Ele esta aqui! Ele voltou! Vamos ter com Ele! Esse é exatamente o apelo em 

relação ao qual o Senhor adverte: 
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Não vades, nem os sigais! 

Pois os desobedientes, os que creram na mentira e depositaram sua confiança em fabulas e ensinamentos 

de homens, certamente estarão vivendo uma terrível experiência. Eles serão trasladados sim, porém...                                                                                               

para um encontro com com 

satanás o pai da mentira! 

 

 

 

 

           


