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             #69 
10.24 O Arrebatamento 
 
 
 Vamos estudar agora, o futuro da verdadeira Igreja. É tão lindo, tão maravilhoso e 

sobrenatural, que muitos dizem: será que é mesmo? Eu não tenho a menor dúvida, mas 
quem ouvir pela primeira vez, vai estranhar. Porém, não vamos falar do que é nosso e 
sim, vamos estudar o que Deus escreveu em Sua Palavra; mente humana nenhuma 
poderia imaginar uma coisa dessa que vamos estudar. Nesta aula será somente a 
introdução, porém estudaremos a seguir em detalhes. 

  
  
 Daqui para frente, estamos entrando na parte escatológica da Bíblia, do curso, e já vimos 

que o estudo da escatologia é o estudo das últimas coisas, das coisas que ainda não 
aconteceram. Então, tudo que vamos estudar daqui para frente, são coisas que ainda vão 
acontecer, são proféticas nesse sentido, ou seja, ainda não aconteceram.  

  
  
 Vamos repetir o que falamos na aula anterior: o Espírito Santo, nos põe em alerta para o 

dia do arrebatamento, o dia de Jesus Cristo. Nos põe em alerta, porque o estudo 
escatológico, estudo das coisas que ainda vão acontecer, deve ter um objetivo: estarmos 
preparados para esse dia. Estarmos preparados para o dia do arrebatamento, é estarmos 
com nossa vida em ordem, santa, pura, imaculada. É para isso que há o estudo da 
escatologia, para vermos quão próximo está esse dia e para estarmos preparados. 

  
  
 Vamos citar muitos textos sobre este assunto e peço a Deus que abra nosso 

entendimento. Devemos orar e pedir ao Espírito Santo que nos auxilie e nos traga a 
revelação, para entendermos bem este assunto. Uma das maiores discussões (até 
mesmo brigas) no povo de Deus hoje, é se o arrebatamento da Igreja se dará no início da 
tribulação, no meio ou no final. Existem teologias sobre o assunto que são conflitantes: 

  
 - Pré-tribulacionismo: a Igreja não entra no período da tribulação. 
 - Pós-Tribulacionismo: a Igreja passa pela tribulação aqui na Terra; há pessoas  

   que dizem que a Igreja é arrebatada no meio do período   
  (3,5 anos) e há pessoas que dizem que a Igreja é arrebata-   
 da no final da tribulação, após os 7 anos. 

  
 Outro assunto bastante controvertido é: quem tomará parte do arrebatamento; toda 

Igreja? parte da Igreja? o que devo fazer para ser arrebatado? como devo estar naquele 
dia? 

 Ou seja, quando e quem tomará parte do arrebatamento são as maiores questões 
discutidas nas Igrejas. Vamos estudar na Bíblia e pedir revelação ao Espírito Santo sobre 
essas questões. 

  
  
  
  
  
  
  
       I Tessalonicenses 1:8~10 
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 - “... e esperardes dos céus a seu Filho ... Jesus, que nos livra da ira vindoura”; a 
vinda de Jesus para sua Igreja, nos livrará da ira vindoura, que ira é essa? 

  
      Colossenses 1:27; “... Cristo em vós, a esperança  

       da glória”. 
 Vamos dar vida a esse vesículo, que é muito falado, mas muito pouco entendido. O que 

você entende com essa frase que anotamos? Por exemplo, seu time de futebol vai jogar 
no final de semana e você fala ssim: estou com esperança que meu time vença a partida; 
o que significa isso? Seu time vai vencer? Pode ser que sim, pode ser que não; significa 
que você esta esperando que vença, mas pode ser que não vença. 

  
 “Cristo em vós, a esperança da glória”; de forma nenhuma a palavra esperança aqui, tem 

o significa do exemplo citado acima. Esta palavra “esperança” aqui, esta ligada à palavra 
espera, do verbo esperar. Cristo em vós, isto é, em mim, em você; Cristo em mim, 
significa que estou esperando a glória, que estou esperando o corpo glorificado, que 
estou esperando a chegada (a hora) de ir para o céu. 

 Um autor literário exemplificou essa esperança como um botão que depois vira flor, é 
impossível um botão não virar flor. É essa esperança que o versículo se refere, a espera 
com certeza de acontecer. 

       Colosseses 3:4; “... então também vós vos mani- 
        festareis com ele em glória”. 

 Cristo em vós, significa a espera da manifestação desta glória aqui citada. 
  
       Romanos 8:24 
  

 - ”Porque na esperança fomos salvos ...”; fomos salvos na espera, na esperança 
que estamos falando. 

 - ”Ora, a esperança que se vê não é esperança; pois o que alguém vê, como o 
espera”? É a mesma característica de fé (  Hebreus 11:1). Portanto, não vejo 
mas é certeza que acontecerá. 

  
 Por exemplo: estou esperando chegar esta cadeira aqui, (a cadeira que estou sentado); 

eu estou olhando para a cadeira e posso então dizer que estou esperando chegar a 
cadeira? Não, se eu estou vendo a cadeira, é porque ela já chegou e já não espero mais. 
Então, eu estou na esperança (espera) certa da glória, e a prova é que Jesus está em 
mim. Essa é a espera da glória, não tem jeito de não acontecer. 

  
 Vimos esses versículos, para mostrar qual tem que ser a nossa expectativa; aguardando, 

eu estou aguardando do céu o meu Salvador, você está? 
 Quando você está aguardando alguém, por exemplo, que você convidou para jantar em 

sua casa, como você fica? Vai chegar, deixa eu me arrumar. Você arruma a casa toda, 
toma banho, veste uma roupa apropriada, a melhor, ajeita tudo e fica esperando tocar a 
campainha. Se for alguém que você anceie muito a chegada, você diz: “parece que está 
demorando”. É essa que tem que ser a nossa expectativa, aguardando do céu o nosso 
Salvador. 

  
  
  
  
  
 O que a Igreja espera? O encontro com o noivo. Quando uma noiva vai se casar, tudo 

passa a ser em função daquele dia, daquele momento; o dinheiro, o tempo, o esforço, a 
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cabeça, as idéias, a memória, tudo é em função do dia do casamento. Nós estamos 
esperando o nosso noivo, que vem nos buscar e nos levar para a casa dele, para a casa 
que ele preparou. 

       João 14:1~3 
  
 O que Israel está esperando, o noivo? Não, Israel está esperando o Messias, para quê? 

Para implantar o Reino aqui na Terra. A expectativa, a esperança de Israel (como nação), 
é diferente da expectativa, da espera da Igreja. A Igreja espera o noivo, para ir para a 
casa dele. Já Israel, espera a implantação do Reino aqui na Terra. Não se esqueçam 
dessa diferença. 

  
 E o arrebatamento, essa expressão, o que significa? A palavra em grego é “harpazo” que 

tem o significado de “tomar para fora”, “capturar”, “tirar a força”. É dito sobre a ação do 
Espírito do Senhor com Felipe em  Atos 8:39; de Paulo sendo levado ao paraíso em  
II Coríntios 12:2~4; da captura do filho do homem na visão de  Apocalipse 12:5. Esses 
textos não falam do arrebatamento da Igreja, da saída da Igreja da Terra, porém usam a 
mesma palavra “harpazo” e entendemos o contexto de capturar, tirar a pessoa de um 
lugar para outro. O verbo converge também com o sentido “tirar a força” como nos versos: 
 Mateus 11:12; 12:29 e 13:19. Arrebatamento da Igreja, expressa o momento do 
encontro da noiva com o noivo. Quando o noivo vier buscar a noiva, a noiva será 
arrebatada, será tirada da Terra, até o encontro com o noivo nos ares; o momento do 
encontro chamamos arrebatamento. 

  
 Quando isso acontecer, o programa da Igreja aqui na Terra, está terminado até a volta, no 

milênio. Jesus retira a sua Igreja da Terra e volta a tratar com quem? Com Israel. A Igreja 
não estará mais aqui na Terra e Deus voltará a lidar, a tratar com Israel, como nação. 

  
 Vamos ler na Bíblia, nesta aula, a descrição do encontro de Jesus com a Igreja e a 

transformação dos nosso corpos de hoje para corpos gloriosos, iguais ao de Jesus. Na 
próxima aula estaremos estudando em detalhes estes textos: 

       I Tessalonicenses 4:13~18; a descrição do en- 
          contro do noivo   
         com a noiva nos    
        ares. 

       I Coríntios 15:51~58;  a transformação do 
           nosso corpo. 

      I Coríntios 15:35~49 


