PARTE IV

(Apocalipse 6 x Mateus 24)

Na seqüência dos eventos dos primeiros cinco selos, vamos ver agora aquele evento-chave muito importante,
anteriormente citado, o evento que anuncia o Dia do Senhor:
– o escurecimento do sol e da lua e as estrelas caindo –
6º SELO – Apocalipse 6:12-14
12

E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto; e o sol se tornou preto como um saco
de crina e a lua tornou-se como sangue;

13

e as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos prematuros, quando ela é
abalada por um forte vento.

14

E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado, e toda montanha e ilha foram removidas de seus lugares.

Seguindo a mesma seqüência de eventos narrados nos primeiros cinco selos em Apocalipse 6, em Mateus 24:29 Jesus diz:
29

Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão
do céu, e os poderes do céu serão abalados. Cf.: Is. 13:10; Is. 34:4

Este é o evento que anuncia o Dia do Senhor, citado em muitas outras partes das Escrituras. A exemplo, veja o que está
escrito em Atos 2: 19-21:
19. e eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça;
20. o sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Parece familiar? Vamos ver ainda algumas outras passagens:
Joel 2:31-32
31. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do SENHOR.
32. E acontecerá que, todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo; porque no monte Sião e em
Jerusalém haverá livramento, assim como disse o SENHOR, e entre os remanescentes, aqueles que o SENHOR irá
chamar.
“(...) haverá livramento entre os remanescentes”, diz o texto acima, no sentido de ser resgatado, de receber livramento.
Diferentemente do conceito de ser salvo, no sentido de salvação da alma, citado em Romanos 10:9-10. (Evidentemente
que a salvação da alma já está implícita para aqueles que receberão livramento físico)
Naquele tempo - em que o sol e a lua escurecerem – então os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. (os cristãos
sobreviventes/remanescentes da Grande Tribulação.)
Confira ainda Joel 3:14-15
14. Multidões, multidões no vale da decisão; pois o dia do SENHOR está perto, no vale da decisão.
15. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas retirarão o seu brilho.
Em Joel, Atos e também em Mateus a salvação a qual se referem estes textos é a salvação física dos que crêem, dos que
invocarem o nome do Senhor - a salvação física dos eleitos – dos que estiverem vivos e permanecerem fiéis, pois está
relacionado a um evento-chave – o sol e a lua escurecerão – e então virá o Dia do Senhor, é quando Jesus virá nas nuvens
para buscar os seus.
E assim, todos nós - os remanescentes em Cristo e que estivermos vivos – seremos resgatados no auge da Grande
Tribulação, vivida neste tempo.

Portanto, no meio deste período de sete anos iremos passar por uma Grande Tribulação, mas graças a Deus estes dias
serão abreviados. Jesus Cristo virá nas nuvens e irá encurtar o nosso tempo de perseguição, vindo ao nosso encontro para
nos resgatar. E se Ele não fizesse isso nenhuma carne se salvaria, ou seja, ninguém sobreviveria a três anos e meio de tão
intensa perseguição.
Nesta seqüência de eventos, confira o que Jesus nos diz em seguida em Mateus 24 verso 30:
29

Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão
do céu, e os poderes do céu serão abalados.

30

E então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o
Filho do homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória.

31

E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos,
de uma extremidade do céu à outra. (King James)

Em 1 Tessalonicenses 4:15-17 lemos:
15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor*, de
modo algum precederemos os que já dormem. (* os sobreviventes da Grande Tribulação)
16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e
os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
17. Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do
Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. (ARIB - Almeida Revisada Imprensa Bíblica)
Em 1 Tessalonicenses 4:16 o texto também diz que nós, os que ficarmos vivos, de maneira alguma precederemos os que
dormem, pois: “os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.”
Esta é a primeira ressurreição sobre a qual lemos em Apocalipse 20:4-6. Confira aqui:
4. (...); e eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de
Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas
ou em suas mãos; e eles viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos.
5. Mas os demais mortos não reviveram até que os mil anos findassem. Esta é a primeira ressurreição.
6. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes a segunda morte não tem
poder; mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos.

Continuando a leitura em Mateus 24, vejamos que outras informações importantes o Senhor Jesus tem a nos dizer neste
capítulo, nos versos 23 a 27, sobre os sinais que precedem a sua vinda:

.

23

Então, se algum homem vos disser: Eis que o Cristo está aqui, ou ali, não acrediteis.

24

Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível
fora, enganariam até os eleitos.

25

Eis que de antemão eu vos tenho dito. (Jesus está nos alertando, Ele está dizendo que está nos avisando antecipadamente)

26

Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto; não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto; não
acrediteis.

27

Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho
do homem. (King James)
Quando Jesus vier, Ele vai iluminar o céu de uma ponta à outra.

Portanto, ninguém precisará ficar se perguntando se Jesus realmente já está aqui, se ele realmente voltou. Pois “todo
olho verá.” É o que diz o texto em Mateus 24:30 e também em Apocalipse 1:7. Confira:

Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram; e todas as famílias
da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. (Ap.1:7)
E então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho
do homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. (Mt.24:30)
Portanto, não acreditem se disserem que Jesus está aqui, ou está ali, ou numa câmara secreta, ou no deserto, seja lá
aonde for. Não acreditem.
Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do
homem. Mt.24:27
Você saberá que é Ele. Ninguém precisará te dizer ou te contar. Fica claro em Mateus 24 que o arrebatamento não será
algo secreto onde as pessoas simplesmente desaparecerão.
O texto é claro: “todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo nas nuvens”
Após o sinal no sol, na lua e nas estrelas, Jesus aparecerá vindo do céu nas nuvens. E quem estará se lamentando? Seriam
os cristãos que estão sendo perseguidos por causa do testemunho de Jesus? Claro que não. São os que não creram no
nome de Jesus. Vamos voltar ao texto em Apocalipse capítulo 6 e conferir nos versos 12, 13 exatamente o mesmo evento
descrito por Jesus em Mateus 24:29.
12

E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto; e o sol se tornou preto como um
saco de crina e a lua tornou-se como sangue;

13

e as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos prematuros, quando ela é
abalada por um forte vento.

14

E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado, e toda montanha e ilha foram removidas de seus lugares.

Em seguida, veja o que diz o texto em Apocalipse 6 nos últimos três versículos:
15

E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se
esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas;

16

e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o
trono, e da ira do Cordeiro;

17

porque é vindo o grande dia da ira deles; e quem poderá subsistir? (Almeida Revisada Imprensa Bíblica)

Vejam, as pessoas estão apavoradas, estão desesperadas. Diz o texto:
Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro; porque é
vindo o grande dia da ira deles; e quem poderá subsistir? (Apocalipse 6:17)
Eles estão vendo Jesus vindo nas nuvens e se lamentam, exatamente como Jesus descreve em Mateus 24:30.
E então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o
Filho do homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. (Mt 24:30)
Porque a doutrina do “arrebatamento secreto” é uma falsa doutrina? Jesus mesmo está nos advertindo. Não será algo
secreto, em segredo, na calada da noite, sem que TODAS as pessoas saibam que Jesus veio.
Existem muitos filmes sobre o arrebatamento onde os pregadores aparecem lá dizendo, escrevendo ou gravando
mensagens como: “se eu desaparecer é por que fui arrebatado” e, então, colocam uma série de explicações e orientações
para os que ficarem, do tipo:
“O que aconteceu? – O arrebatamento”
“O que virá agora? – A Tribulação”
“O que devo fazer? – Crer”

Não é isso o que as Escrituras estão dizendo. Está escrito que quando Jesus vier, o céu inteiro ficará iluminado de uma
ponta a outra, e todo olho verá!
Não somente isso, mas Jesus é claro ao dizer que este dia virá APÓS a tribulação.
29

Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão
do céu, e os poderes do céu serão abalados. [Is 13.10]

30

E então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o
Filho do homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. (Mt.24:29,30)

Portanto, qual é a seqüência de eventos que precedem a vinda de Jesus e o arrebatamento?
- a Grande Tribulação;
- o sol e a lua escurecerem, e as estrelas caem como uma enxurrada de estrelas cadentes;
- os poderes celestes serão abalados;
- Jesus aparece no céu;
- todas as nações da terra o verão – e se lamentarão;
- Ouviremos um grande som de trombeta!
Então seremos arrebatados. Confira o verso subseqüente desta narrativa:
31

E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro
ventos, de uma extremidade do céu à outra. (Mateus 24:31)

Este é o arrebatamento!
Vamos conferir também nas passagens paralelas citadas neste estudo. Em Marcos 13.22-27 lemos:
22

Porque se levantarão falsos Cristos, e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas, para seduzir, se possível fora,
até os eleitos.

23

Ficai atentos: Eis que eu tenho predito todas as coisas.

24

Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz,

25

e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados.

26

E, então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória.

27

E, então ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra
até a extremidade do céu.

Em Lucas 21.25-28 lemos:
25

E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre a terra, aflição das nações, com perplexidade; o mar e as
ondas bramindo;

26

o coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra; porque os poderes do
céu serão abalados.

27

E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória.

28

E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa
redenção está próxima.

Estes eventos que antecedem a vinda do Senhor Jesus se repetem e se complementam em Mateus 24, Marcos13, Lucas
21, Apocalipse 6. E no capítulo acima citado, Lucas 21, Jesus diz ainda no verso 36:

Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de
acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem.

Segundo Lucas 21 verso 28, quando devemos levantar a cabeça e esperar a nossa redenção?
Quando essas coisas começarem a acontecer.
Quais coisas? Que sinais ou eventos devemos esperar até que venha o arrebatamento?
- O início das dores (os primeiros quatro selos): 3ª guerra mundial, fome em todo mundo, mortandade sem precedentes.
-A Grande Tribulação; (perseguição aos cristãos em todo o mundo)
- sinais no sol, na lua e nas estrelas;
- um grande terremoto; (Ap. 6:12)
- os poderes celestes sendo abalados;
- Jesus vindo nas nuvens – Somente os salvos o verão? A Bíblia diz: TODO olho verá;
- O som da trombeta.
- Então se levante, erga a cabeça e invoque o nome do SENHOR! - Confira também Atos 2.20,21; Romanos 10.13; Joel 2:31-32
- O arrebatamento – Seremos reunidos com o SENHOR nos ares. Nosso livramento chegou, Jesus veio buscar os seus.
Os que não forem arrebatados terão alguma dúvida do que aconteceu? Claro que não:
- eles verão Jesus vindo nos ares e ficarão apavorados, e se lamentarão.
Então, será que a doutrina do arrebatamento secreto (“Left Behind” / “Deixados Para Trás”) está coerente com as
Escrituras? Claro que não.
Será que devemos esperar o arrebatamento a qualquer momento, a qualquer instante? Não haverá nenhum sinal ou
evento que antecede a sua vinda? Não é isto o que Jesus nos ensina.
Ainda em Mateus 24, lemos um texto importante. Jesus nos diz:
28

Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres.

O que Jesus está dizendo com isso?
Um cadáver é um corpo morto, representa a morte. Os abutres se alimentam de cadáveres, se alimentam da morte. Onde
houver um falso cristo, ali estarão seus seguidores que se alimentam da morte.
Portanto, não acreditem quando lhes disserem: “ele está aqui, ou ele está ali” estes são falsos cristos, são cadáveres, e os
que se alimentam de cadáver são abutres. Pessoas que estão se alimentando de falsas doutrinas, de falsos cristos são
abutres se alimentando da morte. Mas quem se alimenta de Jesus Cristo, este tem a Vida. Jesus é o pão da Vida. (João
6:35)
Também em Lucas 17: 22 a 24 Jesus novamente adverte:
22. E ele disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do homem e não o vereis.
23. E eles vos dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; não vades, nem os sigais,
24. porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim
será também o Filho do homem no seu dia.
Assista ao vídeo com a ilustração descrita por Jesus sobre a sua vinda na página deste estudo. 

Vemos, portanto, que aqueles que sustentam a doutrina do arrebatamento antes da tribulação (Pré – Tribulacionismo)
estão em contradição com o que está escrito em Mateus 24:29-31.
Não sabemos o dia nem a hora como o próprio Senhor Jesus nos diz mais adiante em Mateus 24 verso 36, mas Ele nos
deixou uma seqüência bem clara e bem definida de eventos que precedem à sua vinda (Mt 24:3-31; Lc 21:7-31; Mc 13:430; Ap. capítulo 6).
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