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Curso a Distância Lição 13:  
Suportando até o Final 

 
Os últimos dias nas Escrituras são um importante período de tempo no plano de 
Yahweh. Na verdade, um terço da Bíblia é profecia, e de 80% a 90% destas 
profecias são para os últimos dias. Mas, a maioria das pessoas no mundo, hoje 
em dia, que se chama de cristã, não parece pensar que precisa sequer levar em 
consideração estes finais dos tempos, que a Bíblia chama de últimos dias, por 
causa de uma falsa doutrina que começou no último século, que todos os crentes 
serão arrebatados para o céu, antes que sequer qualquer tribulação dos fins dos 
tempos comece. Também é parte desta falsa doutrina que Yahshua voltará duas 
vezes; uma vez para arrebatar todos os crentes e crianças, com alguns crendo que 
até os seus animais irão com eles, para o céu antes de um presumido período de 7 
anos de tribulação, e que Ele então voltaria uma segunda vez no final deste 
período de 7 anos para lutar contra os exércitos do mundo em Armagedon. A 
teoria do arrebatamento também propaga que muitos milhões de não crentes 
mundanos entrarão na fé após este evento, e que haverá um grande avivamento 
nos últimos dias. Nada pode ser mais sem fundamento bíblico e distante da 
verdade. Estes últimos dias se referem a um grande afastamento da verdade para 
o desrespeito à lei, e não a um grande avivamento nos últimos dias. 
 
Então, se as Escrituras não proclamam um arrebatamento, de onde vem este 
falso ensinamento? Na década dos 30, havia um homem pelo nome de Irving que 
dirigia cultos na Irlanda. Uma noite, uma menina epiléptica de quatorze anos 
declarou que os santos não passariam pela Grande Tribulação. Desta declaração 
veio o ensinamento sobre o arrebatamento, e muitos crentes caíram no engano. 
Este pseudoensinamento foi introduzido a muitos outros grupos nos anos 30 e 
40. 
 
Grandes líderes da década dos 30 totalmente descartaram os ensinamentos de 
Irving. Mas a Brethren Church, Plymouth Brethren e a Bíblia de Scofield 
espalharam este erro para os Estados Unidos e outras nações. O Dr. Scofield foi 
um amigo próximo de Irving e incorporou a teoria do arrebatamento aos seus 
rodapés. A teoria do arrebatamento tem sido ensinada como fato desde então, 
apesar de não ter nenhum precedente bíblico. 
 
Uma observação interessante: o próprio Irving havia profetizado que o fim do 
mundo seria em 1847. Mas este erro foi negligenciado; mas o erro sobre o 
arrebatamento continua a ser ensinado como verdade. 
 



A falsa doutrina do arrebatamento nunca foi acreditada pelos antigos Apóstolos 
ou crentes, e não há absolutamente nenhuma referência histórica de que ela foi 
acreditada pela congregação escondida em regiões afastadas através dos séculos. 
Nesta lição, nós vamos olhar para esta falsa doutrina mais detalhadamente, e 
vamos também ver qual é o verdadeiro mandato bíblico, que os crentes de 
verdade deveriam estar executando nestes últimos dias. Não há absolutamente 
nenhuma passagem nas Escritures em toda a Bíblia que jamais menciona que nos 
finais dos tempos os crentes serão arrebatados para o céu antes de sofrerem 
qualquer tipo de perseguição, mas isto é, ao contrário, uma falsa doutrina que o 
cristianismo falso no ocidente desenvolveu, a fim de não ter que se preocupar 
com a perseguição nos últimos dias. 
 
Então de onde vem a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional? 
 
1 Ts 1:10 E esperar dos Céus a Seu Filho, a quem ressuscitou dentre 
os mortos, a saber, Yahshua, que nos livra da ira futura. 
 
Comentário: A fraca teoria não bíblica do arrebatamento pré-tribulacional está 
baseada em uma interpretação equivocada de umas poucas passagens muito 
generalizadas e a colocação de uma interpretação particular, o que a Escritura 
nos diz ser claramente errado (2 Pe 1:20-21). A passagem acima não tem nada a 
ver com o arrebatamento pré-tribulacional, mas está falando sobre a ira de 
Yahweh, (chamada de Dia de Yahweh nas Escrituras) que virá mediante o 
retorno de Yahshua à terra, e estará sobre os incrédulos fora da relação de 
aliança. Confira isto no versículo 16 do mesmo capítulo e você verá claramente 
isto dentro de contexto: “a ira futura” significa que os pecadores irão para o lago 
de fogo, do qual os crentes verdadeiros já foram salvos pelo sangue de Yahshua. 
 
Mas em lugar nenhum nas Escrituras se promete que os crentes nunca sofrerão 
ira ou perseguição. Todos os Apóstolos morreram como mártires, e muitos dos 
mais justos santos através dos tempos foram abençoados a morrerem como 
mártires pelo nome de Yahshua. Você sabia que um crente se torna mártir em 
algum lugar do mundo a cada 9 minutos? Há torturas horrendas de crentes 
acontecendo na Coreia do Norte, Paquistão, Afeganistão, Egito, Arábia Saudita e 
muitos outros lugares na terra. Porque se permitiria que todos estes crentes 
sofressem perseguição, mas de alguma forma estes laodicianos ocidentais dos 
últimos dias seriam arrebatados para os céus, simplesmente para não sofrerem 
qualquer tipo de perseguição? Os irmãos na Coreia do Norte ou Paquistão seriam 
menos importantes do que os crentes norte-americanos ou europeus? Não, isto 
não é verdade – de que como crentes nós de alguma forma recebemos a 
promessa de nunca sofrer perseguição; na verdade, as Escrituras dizem 
exatamente o oposto; 
 



Jo 16:33 Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No 
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 
 
Comentário: Este versículo mostra claramente que como crentes em Yahshua, 
nós temos a certeza de que nos será permitido passar por provas e tribulações em 
nossas vidas para que sejamos purificados do mundo e um caráter reto seja 
formado em nós. Esta é a razão de Yahweh ter nos dado livre arbítrio, pois Ele 
não impõe a Sua vontade sobre nós; nós precisamos aprender através dos nossos 
testes, para nos prepararmos para governar com Yahshua no Seu Reino. 
 
Será que as Escrituras dizem especificamente que os crentes nos últimos dias irão 
sofrer perseguição do governo mundialmente unificado da besta nos últimos 
dias, ao invés de serem arrebatados para os céus? 
 
Dn 7:19 Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto 
animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos 
dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze; que devorava, fazia 
em pedaços e pisava aos pés o que sobrava, 
Dn 7:21 Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, 
e prevaleceu contra eles,  
 
Ap 13:1 E EU pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma 
besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres dez 
diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. 
Ap 13:7 E foi-lhe permitido “fazer guerra aos santos, e vencê-los”; e 
deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação.  
 
Comentário: Novamente, nós vemos claramente a partir das Escrituras, que 
longe da Bíblia estar ensinando que todos os crentes serão arrebatados para o 
céu, antes do reino vindouro do governo dos últimos tempos da besta, que é 
exatamente o oposto; quando a besta chegar ao poder por 42 meses, o que lhe 
será permitido, toda a terra irá cultuar e seguir este governo dos últimos tempos 
da besta, mas a besta irá perseguir e fazer guerra contra os crentes verdadeiros da 
aliança, por causa do ódio de Satanás contra o povo da aliança de Yahweh. 
Yahweh irá permitir isto por um tempo para a purificação dos santos e para fazer 
com que suas vestes nupciais se tornem brancas, mas eventualmente, quando 
Yahshua retornar, os santos purificados irão reinar com Ele no Reino durante o 
milênio.  
 
Dn 7:21 Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, 
e prevaleceu contra eles,  
Dn 7:22 Até que veio o Ancião de Dias, e fez justiça aos santos do 
Altíssimo; e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. 



Dan 7:18 Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão 
para todo o sempre, e de eternidade em eternidade.  
 
Os defensores do arrebatamento pré-tribulacional também fazem confusão a 
respeito dos últimos 7 anos, e de como e quanto tempo durará a tribulação na 
terra. A maioria dos professores cristãos ensina que há uma “Grande Tribulação” 
que dura 3 anos e meio e que esta é a ira de Yahweh e que temos a promessa de 
sermos libertados dela. Mas em nenhum lugar está escrito que há uma “Grande 
Tribulação” que dura 3 anos e meio e que se trata da ira de Yahweh. 
 
As Escrituras dizem que haverá uma grande aflição ou tribulação, mas isto NÃO 
é o período de tempo de 42 meses, ou 3 anos e meio, sobre o qual a maioria dos 
defensores do arrebatamento está se referindo. O período de 42 meses sobre o 
qual eles se referem NÃO é a ira de Yahweh, e sim, o reino do poder da besta e o 
tempo das dores de Jacó. 
 
Ap 13:5 E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e 
blasfêmias; e deu-se-lhe poder e autoridade para agir por quarenta e 
dois meses. 
 
Em nenhum lugar das Escrituras este período de 42 meses é chamado de “A 
Grande Tribulação”; o período de tempo na terra onde haverá a maior tribulação 
jamais vivida é chamado de “O Dia de Yahweh” nas Escrituras. O reino de 42 
meses da besta e o Dia de Yahweh são dois períodos de tempo diferentes, 
segundo mostraremos. 
 
Mas será que este período de 42 meses do poder da besta se trata realmente da 
grande tribulação? 
 
Ap 13:8 E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses 
cujos nomes não estão escritos no Livro da Vida do Cordeiro que foi 
morto desde a fundação do mundo. 
 
Ap 13:12 E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e 
faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja 
chaga mortal fora curada. 
 
Ap 13:13 E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do 
céu à terra, à vista dos homens. 
 
Comentário: Os 42 meses do reino da besta virá logo após uma grande Guerra 
e a maioria das pessoas na terra acreditarão que este antimessias tem todas as 
respostas aos problemas da humanidade e eles cultuarão este poder da besta e as 
coisas parecerão relativamente boas nesta época. Este é o período de tempo das 7 



trombetas sobre o qual Apocalipse fala nos capítulos 8 & 9. Não é até que 
Yahshua volte NA 7ª. Trombeta que Ele trará a ira de Yahweh com Ele sobre 
todos o que praticam a ilegalidade e os pecadores que estiverem vivendo na terra, 
cultuando o poder da besta de Satanás. 
 
Quando Yahshua retornar na 7ª. Trombeta, por qual tipo de tribulação o mundo 
irá passar com as últimas 7 taças que Yahshua trará Consigo? 
 
Mt 24:21 Porque haverá então grande aflição, como nunca houve 
desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. 
 
Este período de tempo nas Escrituras é chamado de “O Dia de Yahweh” 
quando a Sua ira será revelada. Este é o período de tempo do qual os verdadeiros 
crentes receberam a promessa de escapar, mas isto acontecerá no FINAL do 
reino do poder da besta descrito em Apocalipse 13, e claramente nenhum 
arrebatamento acontecerá antes disso, já que durante o reino dos poderes da 
besta ela perseguirá e fará guerra contra os santos, como previamente 
mencionado. 
 
Ap 15:1 E VI outro grande e admirável sinal no Céu: sete anjos, que 
tinham as sete últimas pragas; porque nelas é consumada a ira de 
YAHWEH.  
 
Is 13:6 Clamai, pois, o dia de Yahweh está perto; vem do Todo-
Poderoso como assolação. 
Isa 13:7 Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos 
os homens se desanimará. 
Isa 13:8 E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se 
angustiarão, como a mulher com dores de parto; cada um se 
espantará do seu próximo; os seus rostos serão rostos flamejantes.  
Isa 13:9 Eis que vem o dia de Yahweh, horrendo, com furor e ira 
ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores.  
Isa 13:10 Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não 
darão a sua luz; o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não 
resplandecerá com a sua luz. 
Isa 13:11 E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a 
sua iniquidade; e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei 
a soberba dos tiranos. 
Isa 13:12 Farei um homem mais precioso do que o ouro puro, e mais 
raro do que o ouro fino de Ofir. 
Isa 13:13 Por isso farei estremecer os céus; e a terra se moverá do seu 
lugar, por causa do furor de Yahweh dos Exércitos, e por causa do 
dia da Sua ardente ira. 
 



Jl 1:15 Ai do dia! Porque o dia de Yahweh está perto, e virá como uma 
assolação do Todo-Poderoso. 
 
Jl 2:1 TOCAI a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no Meu santo 
monte; tremam todos os moradores da terra, porque o dia de 
YAHWEH vem, já está perto; 
Jl 2:2 Dia de trevas e de escuridão; dia de nuvens e densas trevas, 
como a alva espalhada sobre os montes; povo grande e poderoso, 
qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá 
pelos anos adiante, de geração em geração.  
Jl 2:3 Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa; 
a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um 
desolado deserto; sim, nada lhe escapará.  
 
Jl 2:10 Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus; o sol e a lua 
se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. 
Jl 2:11 E o YAHWEH levantará a Sua voz diante do Seu exército; 
porque muitíssimo grande é o Seu arraial; porque poderoso é, 
executando a Sua palavra; porque o dia de Yahweh é grande e mui 
terrível, e quem o poderá suportar? 
 
Comentário: Claramente, este período de tempo é chamado de “O Dia de 
Yahweh”, que é a ira de Yahweh, que virá pelas últimas 7 sete taças descritas em 
Apocalipse 16, que são trazidas com Yahshua quando Ele volta ao soar da 7ª. 
Trombeta. É a pior época que o mundo jamais conhecerá, e NÃO o reino de 42 
meses da besta. 
 
Apesar de que haverá uma grande guerra mundial, que virá antes da besta dos 
últimos dias entrar no poder, e enquanto as 7 trombetas soarem ao longo do 
reino da besta, lembre-se do que Yahshua disse; 
 
Lc 21:7 E perguntaram-Lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, 
estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? 
Lc 21:8 Disse então Ele: Vede não vos enganem, porque virão muitos 
em Meu nome, dizendo: Eu SOU o Messias! Também, o tempo está 
próximo. Não vades, portanto, após eles. 
Lc 21:9 E, quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. 
Porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será 
de uma vez.  
Lc 21:10 Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino 
contra reino; 
Lc 21:11 e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e 
pestilências; haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do 
Céu. E os invernos serão severos.  



Lc 21:12 Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e vos 
perseguirão, entregando-vos às assembleias e às prisões, e 
conduzindo-vos à presença de reis e governantes, por causa do Meu 
nome. 
 
Então, nós vemos que primeiro vamos ver uma guerra mundial, que irá trazer 
fome e pestilências, e também um aumento nos terremotos, o que já estamos 
vendo hoje, e então esta grande guerra irá levar ao último poder da besta sobre 
qual falam Daniel e Apocalipse para assumir o controle e reinar por 42 meses, 
durante os quais a maioria na terra irá cultuar esta entidade satânica, e pensar 
que a falsa besta é o messias. Este falso poder da besta irá fazer guerra contra os 
santos e prevalecer contra eles, e no final dos 42 meses do seu reinado, ao soar da 
7a. Trombeta em Apocalipse 11 e 19, Yahshua voltará à terra onde os crentes 
(mortos e vivos) irão encontrá-Lo nos ares, e Ele irá trazer consigo as últimas 7 
taças que são a ira de Yahweh, e são chamadas nas Escrituras de o Dia de 
Yahweh. 
 
Será que nós sabemos quanto tempo durará o “Dia de Yahweh’? 
 
Nm 14:34a Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 
quarenta dias, cada dia representando um ano,  
 
Comentário: Apesar de que não está colocado concretamente nas Escrituras, 
parece que não irá durar mais do que um ano, porque se fosse esse o caso, não 
haveria nenhum sobrevivente na terra. 
 
Mt 24:22 E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se 
salvaria; mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles 
dias.  

 
Comentário: Uma vez que algo é colocado nas Escrituras, não pode ser 
mudado, já que Yahweh irá cumprir cada uma das suas últimas palavras nas 
Escrituras exatamente como Ele disse (Is 55:11). A besta irá reinar exatamente 42 
meses. As duas testemunhas irão profetizar por 1.260 dias. Mas Yahweh não nos 
dá o tempo exato da pior época do mundo e do dia da Sua ira, porque as 
Escrituras declaram que Ele irá encurtar os dias, caso contrário ninguém 
sobreviveria esta mais terrível época na história. Mas certamente não durará 3 
anos e meio, e lendo as entrelinhas das Escrituras, parece claramente que será 
menos do que um ano. 
 
A seguinte passagem em Apocalipse 4:1 é usada pelos professores do 
arrebatamento para provar a sua teoria.  
 



DEPOIS destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no 
Céu! E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, 
disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem 
acontecer. 
 
Comentário: O ensino sobre o arrebatamento proclama que Apocalipse 2 & 3 
falam da igreja e em Apocalipse 4:1, uma porta é aberta no céu e a igreja é tirada 
da terra. 
 
Foi João que foi levado em Espírito para ver em visão, as coisas que iriam 
acontecer nos últimos dias. Nada indicaria que João representava toda a igreja. 
Nada nem que remotamente indicaria que Yahshua está ensinando a João sobre 
um arrebatamento. Na verdade, Ele não estava falando de maneira nenhuma 
sobre a igreja em Apocalipse 4:1, mas, ao invés disso estaria cumprindo o que Ele 
disse para João em Apocalipse 1:19. Claramente até quando nós olhamos para a 
síntese gramatical deste versículo, ele está só se referindo a João e não à toda a 
congregação.  
 
Vamos olhar para outro falso ensinamento da teoria do arrebatamento. Ló foi 
retirado de Sodoma antes de ela ter sido destruída e Noé estava na 
arca antes do dilúvio. 
 
“E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do 
homem. Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em 
que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também 
da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: Comiam, bebiam, compravam, 
vendiam, plantavam e edificavam; mas no dia em que Ló saiu de Sodoma 
YAHWEH fez chover fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia 
em que o Filho do Homem se há de manifestar.” (Lucas 17:26-30) 
 
Sendo assim, os falsos professores do arrebatamento dizem que os cristãos serão 
resgatados da mesma forma, assim como foram Noé e Ló, através do 
arrebatamento. 
 
Comentário: Enquanto alguns podem olhar para Lc. 17:26-30 e ver os 
justos sendo resgatados (e em parte ele está se referindo a isto), 
aquela passagem está primeiramente enfatizando que os ímpios serão 
destruídos pelo julgamento de Yahweh. Os ímpios vivendo dos dias de Noé 
e Ló eram indiferentes ao perigo imediato no qual eles viviam e continuaram a 
viver um tipo de vida comum, sem arrependimento dos seus pecados e de 
voltarem para Yahweh. Portanto, eles foram todos destruídos quando o 
julgamento de Yahweh chegou. Observe o resto do contexto desta passagem: 
 



"Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça 
a tomá-las; e, da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. 
Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-
la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite 
estarão dois numa cama; um será tomado, e outro será deixado. Duas 
estarão juntas, moendo; uma será tomada, e outra será deixada. Dois estarão 
no campo; um será tomado, o outro será deixado.  E, respondendo, disseram-
lhe: Onde, Mestre? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as 
águias. (Lucas 17:31-37) 
 
Os discípulos perguntaram para onde eles foram tomados. Yahshua 
respondeu se referindo aos seus corpos mortos e às aves de carniça 
estarem reunidas lá! Isto se refere às pessoas ímpias, e não às justas. Note que 
a passagem em paralelo no evangelho de Mateus, diz: 
 
“E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 
Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, 
casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e 
não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também 
a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e 
deixado o outro; estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada 
outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Mestre. Mas 
considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o 
ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos 
também; porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis.”  
 (Mt 24:37-44) 
 
Foram os ímpios que foram levados pelo dilúvio, que os matou. 
Lembre-se que Yahshua está voltando para a terra, e não nós que estamos indo 
para o céu, e nós iremos reinar com Ele na terra (Ap 5:10), então os ímpios são 
retirados da terra, antes deste período do Seu reino milenar. 
 
Mt 13:36 Então, tendo despedido a multidão, foi Yahshua para casa. 
E chegaram ao pé Dele os Seus discípulos, dizendo: Explica-nos a 
parábola do joio do campo. 
Mt 13:37 E Ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente, 
é o Filho do Homem; 
Mt 13:38 O campo é o mundo; e a boa semente são os filhos do reino; 
e o joio são os filhos do maligno; 
Mt 13:39 O inimigo, que o semeou, é o Diabo; e a ceifa é o fim do 
mundo; e os ceifeiros são os anjos.  
Mt 13:40 Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será 
na consumação deste mundo. 



Mt 13:41 Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão 
do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem 
iniquidade.  
Mt 13:42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá pranto e 
ranger de dentes. 
Mt 13:43 Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu 
Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.  
 
Comentário: Por favor, observe que, claramente, aqueles que são levados são 
os que praticam a iniquidade e os pecadores; e aqueles que são obedientes (os 
justos) permanecem e são plantados no Reino de Yahweh. É muito interessante 
que os falsos professores cristãos de hoje, que ensinam que a Torá de Yahweh foi 
invalidada e pregam um evangelho destituído da Lei, também ensinam o 
arrebatamento e que aqueles que são tomados são os bons, quando na realidade 
são eles os que são levados para o Lago de Fogo. 
 
Outra parte do falso ensinamento sobre o arrebatamento é de que Yahshua vem 
duas vezes, uma Ele vem como um ladrão no meio da noite (1 Ts. 5:2) para o 
arrebatamento, e a segunda vez para lutar contra os exércitos em Armagedon; 
mas é isto o que as Escrituras realmente dizem? 
 
A língua falada por Yahshua, e os manuscritos mais antigos do Novo Testamento 
foram escritos em aramaico, que é um dialeto do hebraico. O aramaico e o 
hebraico são línguas idiomáticas cheias de expressões idiomáticas que eram 
usadas para ênfase. Este é um destes casos. 
 
A frase “um ladrão no meio da noite” não está sequer remotamente falando 
sobre uma segunda e misteriosa aparição do Messias, que também não tem 
fundamento bíblico, e se trata de outra forma de um avisar os crentes verdadeiros 
para ficarem alertas. Paulo, no início do capítulo 4 estava falando sobre o retorno 
do Messias, que cobriremos a seguir. 
 
Então no Capítulo 5 Paulo continua dizendo para os crentes que ele não precisa 
escrever sobre os tempos que advirão, por que os relatos nos evangelhos já falam 
que as pessoas estarão comendo e bebendo e seguindo com a vida, como sempre, 
até o final. Em outras palavras, eles não verão os sinais dos tempos que foram 
descritos no livro de Apocalipse. 
 
Agora, Paulo usa a analogia do ladrão na noite para expandir este assunto. O que 
era o ladrão no meio da noite? Bom, no primeiro século, os sacerdotes tinham 
que permanecer acordados e em vigília durante os dias de festa e guardar o 
santuário de Yahweh. Eles não usavam sapatos no chão frio de pedras a fim de 
que ficassem acordados e alertas. Eles geralmente também tinham um rapaz que 
os vigiava, no caso deles adormecerem, e então, ele acordaria o sacerdote, por 



que o Alto Sacerdote viria a algum tempo durante a noite (ninguém sabia 
quando, como na volta de Yahshua) e se o sacerdote no turno da noite estivesse 
dormindo, então o Alto Sacerdote queimava suas vestes sacerdotais que ele 
estava vestindo, e no dia seguinte durante o Dia Santo, ele estaria destituído de 
suas vestes sacerdotais e todos saberiam que ele não estava alerta e que ele 
carregaria sua vergonha. 
 
Este era o aviso sobre o qual Paulo estava se referindo quando ele mencionou o 
ladrão na noite; que nenhum homem sabe o dia ou a hora do retorno de Yahshua 
e nós precisamos manter-nos vigilantes e as nossas vestes brancas e protegidas 
para termos as vestes para a ceia das bodas. Era meramente um aviso para os 
crentes não serem como o mundo descrente e desprevenido, mas para estarem 
vigilantes fazendo o nosso trabalho como vigilantes para o santuário de Yahweh, 
para que Ele não retorne e nos encontre como as virgens insensatas e deixadas de 
fora da ceia das bodas. Observe bem, quando Yahshua diz que Ele vem como um 
ladrão na noite, que isto não é um aparecimento pré-tribulacional, mas Ele está 
vindo bem no fim do reino da besta e um pouco antes do Armagedon. 
 
Ap 16:15 Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que 
vigia, e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se 
vejam as suas vergonhas. 
Ap 16:16 E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Har-
Megido. 
 
Quantas vezes as Escrituras nos dizem que Yahshua irá voltar e de que forma isto 
virá a acontecer? 
 
Mt 24:27 Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra 
até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 
 
Dn 7:13 Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que 
vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem; e dirigiu-se ao 
ancião de dias, e O fizeram chegar até Ele. 
Dan 7:14 E foi-Lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que 
todos os povos, nações e línguas o servissem; o Seu domínio é um 
domínio eterno, que não passará, e o Seu reino tal, que não será 
destruído. 
 
O Seu aparecimento será antes do reino do poder da besta e a perseguição dos 
santos? 
 
Mt 24:29 E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a 
lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos 
céus serão abaladas. 



Mt 24:30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e todas 
as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo 
sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 
 
Ap 1:7 Eis que vem com as nuvens, e todo o olho O verá, até os 
mesmos que O traspassaram; e todas as tribos da terra se 
lamentarão sobre Ele. Sim. Amém. 
 
Comentário: Claramente a partir das Escrituras, nós vemos que Yahshua não 
vem para a terra duas vezes, mas quando Ele retornar, todo olho O verá naquele 
dia e saberão quem Ele é. Não há nada sobre uma volta secreta para arrebatar 
quem quer que seja antes disso. Onde estarão os verdadeiros crentes em Yahshua 
quando Ele voltar? 
 
Mt 24:31 E Ele enviará os seus querubins com rijo clamor de 
trombeta, os quais ajuntarão os Seus escolhidos desde os quatro 
ventos, de uma à outra extremidade dos céus. 
 
Comentário: Em algumas traduções, eles traduziram incorretamente a palavra 
céu por paraíso, para dar uma implicação errada, mas nos manuscritos originais, 
é claro que os Querubins estão juntando os eleitos dos quatro cantos da 
TERRA. Yahshua irá juntar os Seus santos ao soar da trombeta dos quatro 
ventos. Os quatro ventos na Bíblia sempre indicam a terra. Há quatro direções na 
terra: norte, sul, leste e oeste. Yahweh irá enviar os Seus querubins com um 
grande clangor da última trombeta e reunirá o Seu povo na terra dos quatro 
ventos; de todo canto da terra. Estes serão os que "estiverem vivos e tiverem 
restado" (1 Ts. 4:17). Também, veja o tempo em que isto acontece, já que não é 
antes do início dos últimos sete anos, mas é ao som da última grande Trombeta. 
 
Ap 10:7 mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a Sua 
trombeta, se cumprirá o segredo de Elohim, como Ele anunciou aos 
profetas, Seus servos. 
 
Ap 11:15 E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu 
grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de 
nosso Elohim e do Seu Messias, e Ele reinará para todo o sempre. 
 
1 Ts 4:13 Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos 
que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que 
não têm esperança. 

1Ts 4:14 Porque, se cremos que Yahshua morreu e ressuscitou, assim 
também aos que em Yahshua dormem, YAHWEH os tornará a trazer 
com Ele. 



1 Ts 4:15 Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra de YAHWEH: que nós, 
os que ficarmos vivos para a vinda do nosso Mestre, não 
precederemos os que dormem. 
1 Ts 4:16 Porque o mesmo Mestre descerá do céu com alarido, e com 
voz de arcanjo, e com a trombeta de YAHWEH; e os que morreram 
no Messias ressuscitarão primeiro. 
1 Ts 4:17 Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados 
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o nosso Mestre nos 
ares, e assim estaremos sempre com o nosso Mestre. 
1 Ts 4:18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 
 
1 Co 15:51 Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos 
dormiremos, mas todos seremos transformados; 
1 Co 15:52 Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última 
trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão 
incorruptíveis, e nós seremos transformados. 

 
Comentário: Claramente, Yahshua não volta para a terra antes do último 
período de 7 anos antes do Jubileu, mas surge na ÚLTIMA TROMBETA. Se 
você examinar o livro de Apocalipse, você verá que há sete selos, para avisar os 
crentes que os tempos se aproximam, depois disso vem as sete trombetas durante 
o reino do poder da besta, Yahshua voltando na última ou 7ª. Trombeta, e Ele 
trará a ira de Yahweh, que é chamada nas Escrituras de “O Dia de YHWH” que 
são as últimas sete taças. Novamente, não há nada sobre um arrebatamento 
misterioso, e as Escrituras mostram claramente que Yahshua volta na 7ª. 
trombeta.  
 
Nós também vemos nestas passagens que os crentes da aliança verdadeiros de 
Yahshua não foram arrebatados para os céus, mas estão na terra. Paulo 
claramente declara em Tessalonicenses que aqueles de nós que estivermos vivos 
na vinda de Yahshua, não iremos antes dos que estão mortos, mas os mortos que 
estão dormindo no Messias irão ressuscitar antes, dos seus sepulcros e então 
aqueles que estiverem vivos irão os encontrar nos ares.  
 
Veja bem, é interessante notar que Paulo, que era um dos Apóstolos dos mais 
queridos, e que pensava que estaria vivo na volta de Yahshua, não pensava que 
ele seria arrebatado ao céu, mas afirmou claramente que ele e o restante dos 
crentes verdadeiros estariam na terra quando Yahshua voltasse. 
 
Há outras passagens que também mostram que os crentes verdadeiros da aliança 
irão passar por tribulação e não estarão no céu nestes finais do tempo? 
 
Ap 7:9 Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual 
ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e 



línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando 
vestes brancas e com palmas nas suas mãos; 

Ap 7:13 E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos 
de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? 
Ap 7:14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os 
que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as 
branquearam no sangue do Cordeiro. 
 
Comentário: Não há nada que fale sobre um arrebatamento pré-tribulacional 
nas Escrituras. Qualquer tentativa dos falsos ministros de Satanás de ensinar esta 
falsa doutrina é simplesmente outra maneira de evitar que os laodicianos se 
preparem para os dias difíceis à frente. 
 
Quem são os que serão salvos e reinarão com Yahshua e estarão no Reino de 
Yahweh nos finais dos tempos? 
 
Mt 24:13 Mas aquele que perseverar até ao fim terá a vida eterna. 
Ap 21:7 Quem estiver superando, herdará todas as coisas; e eu serei 
seu Elohim, e ele será Meu filho. 

 
Comentário: O problema com a teoria do arrebatamento é de que ela mantém o 
crente laodiciano cego aos seus defeitos e ele não está preocupado em se preparar 
para o final e superar o pecado, porque ele falsamente acredita que será 
arrebatado ao céu; para onde as Escrituras não dizem que seremos arrebatados, e 
sim o contrário - que nós devemos “suportar” até o final para sermos salvos, e 
superarmos o pecado para estarmos no Reino de Yahweh. 
 
Qual é a condição espiritual da maioria dos crentes nos últimos dias? 
 
Ap 3:15 Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem 
dera foras frio ou quente. 

Ap 3:16 Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-
te-ei da Minha boca. 
Ap 3:17 Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho 
falta; e não sabes que és um desgraçado, e um andarilho, e pobre, e 
cego, e nu; 

Ap 3:18 Aconselho-te que de Mim compres ouro provado no fogo, 
para que te enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e não 
apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com 
colírio, para que vejas. 
 
Comentário: A grande maioria dos crentes dos finais dos tempos se encontram 
em um falso estado de segurança pensando que eles são espirituais porque vão 
para uma igreja, ou até podem ter a forma de alguma religião, mas como vemos 



das Escrituras acima, a maioria destes crentes são cegos e espiritualmente 
despidos. Eles são mornos, e não estão dispostos a se comprometerem 100% com 
a obra de Yahweh. Eles são parte do mundo, com um pé nele e outro fora dele, ao 
invés de estarem completamente separados desta sociedade perversa dos últimos 
dias, e eles se vestem como o mundo, e trabalham no mundo, e assistem 
programas e se entretêm exatamente como o mundo cósmico o faz. Alguns têm 
até piercings no corpo, o que é contra a Torá, e ouvem músicas satânicas com 
compassos demoníacos, exatamente como a sociedade mundana e secular da 
nova era o faz. 
 
O que as Escrituras dizem que estes crentes dos últimos dias precisam fazer, para 
que suas vestes se tornem brancas e venham a estar no Reino de Yahweh? 
 
Ap 3:19 Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e 
arrepende-te.  
Ap 3:20 Eis que estou à porta, “e bato”; se alguém ouvir a Minha voz, 
e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. 
Ap 3:21 Ao que estiver superando lhe concederei que se assente 
Comigo no Meu trono; assim como superei, e me assentei com Meu 
Pai no Seu trono. 

Ap 3:22 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
congregações. 

 
Ap 2:16 Arrepende-te! Pois, quando não em breve virei a ti, e contra 
eles batalharei com a espada da Minha boca. 
Ap 2:17 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
congregações: Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e 
dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o 
qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. 

 
Ap 2:26 E ao que estiver superando, e guardar até ao fim as Minhas 
obras, eu lhe darei poder sobre as nações,  
Ap 2:27 e “Ele com vara de ferro as regerá”; e serão quebradas como 
vasos de oleiro; como também recebi de Meu Pai.  
Ap 2:28 E dar-lhe-ei a Estrela da Manhã. 

Ap 2:29 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
congregações. 
 
Ap 3:5 O que estiver superando será vestido de vestes brancas, e de 
maneira nenhuma riscarei o seu nome do Livro da Vida; e 
confessarei o seu nome diante de Meu Pai e diante dos Seus anjos. 
Ap 3:6 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. 
 



Comentário: As Escrituras nos mostram que a condição espiritual das 
congregações dos últimos dias não é boa. Muitos se desviaram da fé, e estão 
totalmente no mundo, enquanto outros rejeitaram a ordem judicial de Yahweh e 
foram totalmente reprovados, e há ainda outros que têm um espírito tão 
descompromissado que eles aceitam quase tudo e realmente simplesmente não 
se importam. Mas o que vemos em Apocalipse é que há 7 congregações dos 
últimos dias e exceto por duas (uma sendo os mártires), que eles todos são 
avisados que a não ser que eles se arrependam e superem, eles correm o risco de 
não estarem no Reino de Yahweh. Esta é uma mensagem muito diferente de que 
todo mundo será levado ao céu, independentemente de quanto pecado há em 
suas vidas, e de quão sem compromisso eles são. Muitos não percebem que 
Yahweh não permitirá que eles passem pela tribulação não como uma punição 
em si, e sim para purificá-los, a fim de eles ainda possam servir no Seu Reino. 
 
Ti 1:2 Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias 
tentações; 

Ti 1:3-4 sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, 
porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e 
completos, sem faltar em coisa alguma.  
 
Será que todos os crentes dos últimos dias estão nesta pobre posição espiritual ou 
há ainda também crentes cheios de uma fé fervorosa? 
 
Ap 3:7 E ao mensageiro da congregação que está em Filadélfia 
escreve: Isto diz O que é Santo, O que é Verdadeiro, O que tem a 
chave de Davi; O que abre, e ninguém fecha; e fecha, e ninguém abre: 
Ap 3:8 Conheço as tuas obras; eis que diante de ti pus uma porta 
aberta, e ninguém a pode fechar; tendo pouca força, guardaste a 
minha palavra, e não negaste o Meu nome. 

Ap 3:10 Como guardaste a Palavra da Minha paciência, também Eu 
te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, 
para provar os que habitam na terra. 
 
Comentário: Há uma parte da congregação dos últimos dias que não é 
descomprometida e aceita qualquer falsa doutrina e se compromete com a 
Palavra, que é chamada de os filadelfienses. É interessante que Filadélfia significa 
amor fraterno, então outro aspecto destas pessoas será que o seu amor não 
esfriou por causa da iniquidade e imoralidade que estão escancaradas em toda a 
terra. 
 
Estas pessoas também têm bons frutos e não negaram o nome de Yahweh e  
Yahshua ou a sua Torá. Eles não são uma igreja corporativa de um milhão de 
dólares, já que eles têm só uma “pouca força”, mas são fiéis em seu compromisso 
com Yahweh e com Sua mensagem de Boas Novas. Eles são indivíduos que 



saíram da religião, e estão buscando um relacionamento, e irão seguir a verdade 
não importando o custo. Eles também são extremamente zelosos da verdade e 
estão absolutamente entusiasmados com o Reino brevemente vindouro de 
Yahweh. Suas vidas não são cheias de coisas mundanas, mas sim de santidade, e 
oração e estudo da Bíblia e de ajudar os crentes irmãos que eles amam como a si 
mesmos. 
 
Eu penso que a maioria gostaria de estar nesta categoria, mas isto não acontecerá 
exceto se você fizer um esforço direcionado de sair do sistema da Babilônia e 
crescer em graça e conhecimento de nosso Mestre, Yahshua. Estes são aqueles 
que fizeram aquele compromisso total com Yahshua em todos os aspectos de suas 
vidas e estão negando a si mesmos diariamente e vivendo pela fé verdadeira, e 
estudando as Escrituras e são constantes em oração, e ajudam os pobres e as 
viúvas. (por favor leia a lição dois sobre o verdadeiro arrependimento) 
 
Infelizmente, a maioria do mundo hoje não está vivendo como os filadelfienses, e 
a tribulação que há de vir sobre os crentes do governo mundial único dos últimos 
dias será permitida por Yahweh, para purificar estas pessoas para que elas 
possam ainda vir a superar suas imperfeições e estar no Seu reino, já que eles não 
fizeram isto por suas próprias vontades quando tiveram a chance. Mas os 
verdadeiros filadelfienses estão se qualificando agora e vivendo pela fé, e 
dedicando suas vidas inteiras a Yahweh e ao Seu Reino, e não a algum trabalho 
terreno para si próprios. Estas pessoas serão levadas para um lugar em particular 
na terra, que Yahweh predeterminou e Ele irá protegê-los do tempo de tribulação 
vindouro, já que eles já provaram que são e continuarão a ser fiéis. 
 
Is 26:20 Vai, pois, povo Meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas 
portas sobre ti; esconde-te só por um momento, até que passe a ira. 
Is 26:21 Porque eis que Yahweh sairá do Seu lugar, para castigar os 
moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra 
descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. 
 
Ap 12:9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, 
chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi 
precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 
Ap 12:10 E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a 
salvação, e a força, e o reino do nosso Elohim, e o poder do Seu 
Messias; porque já o Acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual 
diante do nosso Elohim os acusava de dia e de noite. 
Ap 12:11 E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela Palavra do 
seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte. 
Ap 12:12 Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos 
que habitam na terra e no mar; porque o diabo desceu a vós, e tem 
grande ira, sabendo que já tem pouco tempo! 



Ap 12:13 E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, 
perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. 
Ap 12:14 E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para 
que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um 
tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 
Ap 12:15 E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água 
como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. 
Ap 12:16 E a terra ajudou a mulher; e a terra abriu a sua boca, e 
tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. 
Ap 12:17 E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao 
remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de 
YAHWEH, e têm o testemunho de Yahshua Messias.  
 
Comentário: O nosso Pai Celestial não se agrada em castigar os Seus filhos, e 
prefere muito mais que nós provemos nossa aliança com Ele e somente com Ele 
agora, antes do tempo das provações, mas já que isto não vai acontecer, Ele 
permitirá que Seu povo da aliança, como Ele o fez com o antigo Israel, seja 
provado pelo governo da besta de Satanás dos últimos dias para se aproximar 
Dele. Mas como foi mencionado, aqueles que estão fazendo um compromisso 
pleno com Ele hoje, que estão vivendo e caminhando pela fé, não irão passar 
pelas mesmas provas e terão um lugar específico separado para eles, para 
protegê-los desta hora de dores.  
 
É interessante notar que nem todos irão para este lugar de proteção, como nós 
vemos que após a mulher ter ido para o seu lugar, que Satanás persegue o seu 
remanescente, que guardam os mandamentos de YAHWEH e têm fé em 
Yahshua. Também, isto não pode estar falando sobre a nação física de Israel, já 
que eles não guardam os mandamentos de Yahweh e não têm a fé em Yahshua. 
Isto deixa para trás um remanescente em Apocalipse 12:17, que são os 
laodicianos que não levaram seu chamado a sério e são displicentes e terão que 
ser purificados pela tribulação (Ap 7:14). 
 
Mas deve-se observar que até o remanescente que for para o seu lugar de 
proteção do poder dos últimos dias da besta não o faz até que Satanás seja 
lançado para fora do céu e a 4ª. parte da besta dos últimos dias de Daniel tenha 
sido estabelecida. Todos os crentes irão passar por alguma aflição e purificação 
nestes últimos dias, e os que forem fiéis escaparão a ira dos últimos dias de 
Satanás sobre os seus santos, durante o reino da besta, de Apocalipse 13.  
 
Como crentes o nosso foco não deve estar em um arrebatamento falso que não foi 
mencionado nas Escrituras, mas em nos purificar da sociedade imoral e secular 
na qual vivemos e nos esforçar por vivermos vidas santas sem as quais nós não 
veremos a Yahweh (Hb 12:14). 

 



 
 

Pontos para Recordar: 
 

1) O arrebatamento pré-tribulacional não é bíblico e 
nunca foi ensinado nem crido pelos Apóstolos, e todos os 
crentes são purificados por provas e tribulação 
2) Nós recebemos a ordem de superar e suportar até o 
final dos últimos dias 
3) Uma pequena porção de crentes fiéis irá para um lugar 
de proteção durante o reino dos poderes dos últimos dias 
da besta, porque eles têm sido fiéis durante estes últimos 
dias, e não precisam da purificação que os laodicianos, 
displicentes, e outros crentes precisarão 
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