
“O próximo evento no calendário profético de Deus”
 1 Tessalonicenses 4:13-18

O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos cristãos em Tessalônica para esclarecer a linha do tempo
dos eventos que começam com a remoção dos crentes da terra, a revelação do Anticristo, os sete
anos de tribulação e o retorno de Jesus Cristo a esta terra. como o Rei dos Reis e Senhor do
Senhor.

1 Tessalonicenses 4:14 – “Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará
consigo aqueles que dormem em Jesus”.
Aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador não é apenas crer que Ele morreu e ressuscitou para
pagar a pena por nossos pecados, é também crer que Ele voltará:

Primeiro, PARA Seus seguidores , para nos remover da ira da Grande Tribulação.

Então, COM Seus resgatados e redimidos , para governar e reinar com Ele nesta terra
por 1.000 anos, e no novo céu e nova terra para sempre, mundo sem fim.

O arrebatamento da Igreja, como Paulo descreveu em 
1º

 e 
2º

 Tessalonicenses, bem como em 1
Coríntios 15 , é o cumprimento da promessa do Senhor aos Seus discípulos em João 14 .

O arrebatamento da Igreja é uma das verdades essenciais da fé cristã. Portanto, duvidar é
questionar as próprias palavras de nosso Senhor.
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1. As Promessas Compassivas do Senhor – João 14:1-3 – “Não se turbe o vosso
coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas
mansões: se não fosse assim, eu teria lhe contado. Eu vou preparar um lugar
para vocês, e se eu for e preparar um lugar para vocês, virei novamente e os
receberei para Mim mesmo; para que onde eu estiver estejais vós também.”
Observe os paralelos das palavras de nosso Senhor e as palavras do apóstolo Paulo.

Jesus disse: “Se vocês crêem em Deus, creiam também em mim”.
Paulo disse : “Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em
Jesus Deus os trará consigo”.

Jesus fez três promessas aos Seus discípulos:

Ele enviaria o Espírito Santo para estar com eles .

Teologicamente, o Espírito Santo é o mesmo que o Espírito de Cristo. ( Colossenses
1:27 )

Ter o Espírito Santo habitando em nós é o mesmo que habitar na presença de Cristo.

Ele estava voltando para a Casa do Pai para preparar um lugar para eles .

Teologicamente, Jesus estava se igualando a Deus Pai.
Em vez de “mansões”, a palavra grega “monai” significa “moradas, moradas ou muitos
cômodos”.

Ele viria novamente e os receberia para Si mesmo, para que onde Ele estivesse, eles também
estariam.

Ele os “receberia”.

Eles “iriam” para estar com Ele.
Jesus não estava se referindo ao Seu retorno à terra, mas ao transporte deles para o
céu.

Quarenta dias após Sua ressurreição, Jesus ascendeu ao céu e, nos últimos 2.000 anos, Ele tem
preparado nosso quarto na casa do Pai. Em breve, Ele sairá no pórtico do céu e chamará Sua
Noiva para “sair” ( Apocalipse 4:1 ) e como o apóstolo Paulo disse, num “abrir de olhos” aqueles
que estiverem vestidos e prontos serão transportado para a glória para viver com o Senhor para
sempre!

Maranata!

2. A Profecia Esclarecedora dos Apóstolos – 1 Tessalonicenses 4:13-18 – “Mas
não quero, irmãos, que ignoreis os que dormem, para que não vos entristeçais,
como outros que não têm esperança”.
A palavra inglesa “arrebatamento” é tirada do termo latino “rapio”, que foi usado para traduzir o
verbo grego “harpazo”, que descreve um ato violento como “apanhado” ou “arrebatado”.
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O arrebatamento da Igreja é ensinado em João 14 , 1 Coríntios 1 , 1 Coríntios 15 , Filipenses
3 e Tito 2 , mas é totalmente explicado em 1 Tessalonicenses 4:13-18 .

Em 1 Tessalonicenses 5 , Paulo assegurou a seus convertidos que eles não estavam vivendo no
“Dia do Senhor”, pois, no capítulo 4, como Jesus assegurou a Seus discípulos, Deus disse que
os pouparia de Sua ira.
Os crentes tessalonicenses sabiam da volta de Cristo; eles até esperavam que isso acontecesse
em sua vida.

Capítulo 1:3 – Paulo os elogiou por sua obra de fé, trabalho de amor e firmeza da
esperança no Senhor.

Capítulo 1:9 – Paulo os elogiou por se afastarem de seus ídolos e se voltarem para o
verdadeiro Deus, e por sua disposição de esperar por Seu Filho do céu.
Capítulo 2:19 – Paulo se referiu a eles como sua alegria e sua coroa.

Capítulo 3:11 – Paulo castigou aqueles que levaram essa verdade ao extremo,
deixaram seus empregos, abandonaram suas famílias e estavam apenas esperando o
retorno do Senhor.

Capítulo 3:13 – Paulo lembrou-lhes que ele havia “estabelecido seus corações
irrepreensíveis em santidade diante de Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus
com os seus santos”. Então ele os desafiou a aumentar seu amor uns pelos outros,
porque o amor pelos outros produz santidade, e quando Jesus vier por nós, queremos
ser achados santos e irrepreensíveis diante de Deus.
1 João 3:3 – “Aquele que vive na esperança da volta de nosso Senhor, purifica-se a si
mesmo, assim como Cristo é puro”.

Alguns dos crentes tessalonicenses estavam sofrendo uma perseguição tão severa que pensavam
que o dia do Senhor havia chegado.

Alguém havia escrito uma carta falsa, que eles atribuíam ao apóstolo Paulo, dizendo que
estavam, de fato, vivendo no dia do Senhor; que eles perderam o arrebatamento.

No entanto, mesmo que suas suposições estivessem erradas, eles ainda estavam corretos em
sua cronologia da escatologia.

Se Paulo lhes tivesse ensinado que os cristãos suportariam qualquer parte da
Tribulação, eles não teriam ficado surpresos com a perseguição que estavam
enfrentando.
Eles estavam esperando Cristo, não o Anticristo.

Eles esperavam viver em paz na casa do Pai, não suportando a ira de Deus sobre a
terra.
A base para sua dor e tristeza era, se o que eles estavam passando era o Dia do
Senhor, o que dizer daqueles santos que morreram antes.

3. A Consoladora Paixão do Pastor – 1 Tessalonicenses 4:13ss “Mas, irmãos, não
quero que ignoreis os que dormem, para que agora vos entristeçais, como os
outros que não têm esperança”.
A Fundação para o Arrebatamento – Vs. 14-15a – “Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também Deus trará consigo os que dormem em Jesus, por isso dizemos pela palavra do
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Senhor”.

A verdade central da doutrina da salvação é resumida no termo “Nossa União com Cristo”.
O que literalmente aconteceu com Jesus 2000 anos atrás, figurativamente acontece com cada
crente quando eles recebem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.

Enquanto alguns dos benefícios de nossa salvação são imediatos, outros são dados
progressivamente, e todos serão dados completamente quando estivermos unidos a Cristo
eternamente.

Aqueles que ainda somos pecadores por natureza e por escolha, porque estamos em Cristo,
fomos perdoados de nossos pecados, e fomos libertos de nossa escravidão ao pecado, mas
como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3:12, nós ainda não foram libertos da presença do
pecado, e não serão até que sejamos removidos deste mundo pelo arrebatamento, ou nossa
ressurreição. ( Romanos 6:3ss )

O Esclarecimento do Arrebatamento – Vs. 15b – “Que nós, que estivermos vivos e permanecermos
até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem”.

Ao dizer “nós que estamos vivos”, até mesmo Paulo pensou que estaria vivendo para ver o

arrebatamento da Igreja e a 
2ª

 vinda do Senhor.

No entanto, em 2 Timóteo 4:6 , Paulo se resignou ao fato de que estava pronto para morrer e
deixar este mundo para trás.
Em Filipenses 1:20ss , Paulo disse que, vivo ou morto, Cristo seria exaltado em seu corpo. Por
quê?

Aqueles cristãos que estiverem vivos quando Jesus chamar Sua Noiva para “sair”, não serão
transportados para o céu mais cedo do que aqueles que morreram.

De fato, aqueles que morreram serão ressuscitados primeiro, e então unidos com aqueles que
estiverem vivos naquele momento, e ambos os grupos serão arrebatados juntos para encontrar
o Senhor nos ares.
Em 1 Coríntios 15:51ss , o apóstolo Paulo descreveu em detalhes os eventos espetaculares
daquele dia: “ Eis que vos digo um mistério:

Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados,

Em um momento, em um piscar de olhos, ao som da última trombeta.
Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados.

Pois este corruptível deve revestir-se de incorrupção, e este mortal deve revestir-se de
imortalidade.

Assim, quando este corruptível se revestir de incorrupção, e este mortal se revestir de
imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na
vitória.
58 – “Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes
na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor”.

1 João 3:2 – “Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que
havemos de ser; mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a
ele; pois o veremos como ele é”. Um homem!
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A Iluminação do Arrebatamento – Vs. 16-17 -

“O próprio Senhor descerá do céu” – cumprindo a promessa que Ele fez aos Seus discípulos
em João 14 .
“Com um grito ” – a palavra grega usada aqui é “keleusma”, que era um comando dado por um
líder às tropas sob seu comando.

“Com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus.” A palavra “arcanjo” ocorre apenas duas vezes na
Bíblia. A primeira referência está neste texto, e a outra está em Judas 1:9 onde o arcanjo foi
identificado como Miguel, o “Anjo Principal” cujo único propósito era cumprir a vontade de Deus.

“E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro”. – eles são os únicos que serão ressuscitados
neste momento. Os santos do Antigo Testamento e aqueles que morreram durante o tempo da
Tribulação serão ressuscitados quando Jesus retornar à terra, e a ressurreição dos injustos e
ímpios de todas as eras ocorrerá no final do reino milenar com Cristo.
“Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a
encontrar o Senhor nos ares”. – e o termo “arrebatado” significa ser “arrebatado”. Tanto os
mortos como os vivos serão arrebatados juntos, seus corpos transformados em corpos
espirituais como o do Cristo ressurreto, e levados para a glória.

“Para encontrar o Senhor nos ares.” – cumprindo a promessa que Ele fez aos Seus discípulos
de recebê-los para Si.
“E assim estaremos sempre com o Senhor. ” – Sim, estaremos diante do Tribunal de Cristo para
prestar contas dos dias de nossas vidas, participar da Ceia das Bodas e, 7 anos depois,
retornaremos a esta terra para reinar com Cristo por 1.000 anos, e então no novo céu e nova
terra para sempre.

“Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. ” – Tais palavras devem nos trazer
conforto, pois, quer estejamos vivos ou mortos no dia do arrebatamento, estaremos com o
Senhor para sempre.

“O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, seja sério e vigilante em suas
orações.

 E acima de tudo, tenham fervoroso amor uns pelos outros, porque o amor
cobrirá uma multidão de pecados”.

 1 Pedro 4:7-8
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