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Comentário lição 03

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O QUE É E QUANDO SE DARÁ O ARREBTAMENTO

O Arrebatamento da Igreja será um evento glorioso para os salvos. Todos, de diferentes épocas
e gerações, serão reunidos com Cristo nos ares com os seus corpos incorruptíveis para viverem
com o Senhor eternamente . O termo “arrebatamento” deriva da palavra  em latim,
que signi�ca “arrebatado rapidamente e com força”. O termo latino  equivale a 
em grego, traduzido por “arrebatado” em 1 Ts 4.17 .

1 raptus
raptus harpazo
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Em linhas gerais, podemos de�nir o Arrebatamento da Igreja como a “retirada brusca e
inesperada e sobrenatural da Igreja deste mundo, a �m de que se encontre com o Senhor nos
ares” . Ou seja, é o arrancar da Noiva desta terra para viver eternamente com o Senhor. É o
momento mais esperado pelos crentes nessa vida.
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A Bíblia a�rma que esse grandioso evento se dará após o ressoar da última trombeta. Muitos
a�rmam que essa trombeta relatada em 1 Co 15.52 e 1 Ts 4.16, refere-se à sétima trombeta
descrita em Apocalipse 11.15.19. Contudo, se aceitarmos essa premissa, também
concordaremos que a Igreja passará pelo período de tribulação que cairá sobre a humanidade.
Porém, a�rmar que a Igreja passará pela Grande Tribulação vai de encontro com os textos de
1 Ts 1.10 e 5.9.

O Arrebatamento da Igreja se dará em um momento no qual nenhum homem poderá
precisar, ou seja, esse evento será “iminente”. Compreendemos a iminência como “um
acontecimento que está sempre pairando acima de alguém, constantemente prestes a vir sobre
ou a alcançar alguém; próximo quanto à sua ocorrência” . Esse evento iminente acontecerá
antes da Grande Tribulação (Ap 3.10).
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Cremos e pregamos que a qualquer momento ouviremos o som da trombeta de Deus nos
chamar. Abandonar essa crença poderá conduzir o cristão a uma vida alheia da preparação
para o encontro com o Noivo. Uma pessoa que despreza a iminência do Arrebatamento,
estará sujeita a ser abraçada totalmente pelo hedonismo (tendo o prazer como um bem
supremo), e quem sabe, abdicar de uma vida em constante comunhão e santi�cação junto ao
Pai por ter em mente que Cristo tardará em voltar .1

O ARREBATAMENTO DA IGREJA PARA OS CRENTES

Esse alegre encontro com Jesus é esperado como uma “bem-aventurada esperança” de todos os
crentes, de todas as gerações (Tt 2.13). Ao usar a palavra “encontrar”, Paulo pode estar se
referindo à imagem de uma delegação o�cial de boas-vindas, enviada para saudar um digno
visitante “e escolta-lo ao estágio �nal de sua jornada”. De um modo diferente da primeira
vinda do Senhor em carne, e do curto espaço de tempo que passou com o discípulo, esse
encontro será eterno. Não haverá nenhuma tragédia capaz de separar a unidade que teremos
com Ele; não haverá na agenda de reino de Deus qualquer outro compromisso que faça com
que novamente se ausente de nós .5

Esperamos o momento em que abandonaremos os sofrimentos dessa terra. Economia, saúde,
política, educação; tudo isso não será mais problema para nós quando encontrarmos com
Cristo nos ares. Estamos falando de uma vida longe de enfermidades e luto, pois o nosso
corpo estará glori�cado como o de Cristo (Fp 3.20,21).

Essa grata esperança deve estar presente no coração de cada crente. Será o momento em que o
Noivo virá buscar-nos para as bodas, e, então, iremos ao encontro com Ele nos ares. Quando
recebermos a glori�cação do nosso corpo venceremos o pecado e a morte graças a Deus, que
nos garante a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo (1 Co 15.50-56). Nesse momento nosso
corpo não estará mais sujeito à matéria.

https://www.ebdemfoco.com/


O Arrebatamento da Igreja

O Arrebatamento da Igreja

www.ebdemfoco.com

Por �m, não podemos desprezar a iminência deste grandioso encontro. Há quem diga que
Cristo tardará, ou que Ele não virá novamente. Outros não ouvem os constantes avisos da
Palavra de Deus e o cumprimento das profecias. Contudo, a Igreja deve permanecer �rme em
vigilância, pois o Noivo breve vem, e se tarda um pouco, é porque “é longânimo para
convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se” (2
Pe 3.9) .1

AGUARDANDO O ARREBATAMENTO

Pregue-se ou não acerca da Segunda Vinda, os sinais proféticos por Jesus e os apóstolos
continuarão ocorrendo até o Arrebatamento, cada vez mais intensos, numa demonstração de
que as palavras do Senhor não passarão (Mc 13.31). Não podemos estar desapercebidos, pois
“�el é o que prometeu” (Hb 10.23,37). E o fato de não sabermos quando Ele voltará (Mt
24.42-44) deve estimular-nos à vigilância (Mt 25.1-13) .6

Assim, somos continuamente convidados a vivermos em santidade (Hb 12.14) e vigilância
(Mt 25.13), pois a qualquer momento Cristo poderá vir buscar a Sua Igreja. Muitos, ao passar
dos dias, acabam abandonando a esperança do encontro com o Senhor pelo fato dele tardar.
Muitos são iludidos pelos muitos ventos de doutrinas que surgem, acreditando em todos os
que se dizem profetas na internet, que acabam desviando o foco do cristão daquilo que
importa.

Porém, abandonar a espera vigilante de Cristo é um perigo para a Igreja. Pois, sem
percebermos, a frieza espiritual acabará invadindo o nosso coração, e assim,
consequentemente, abandonaremos o serviço na obra e o uso correto dos talentos que a nós
foram con�ados.

Portanto, que a iminência do Arrebatamento da Igreja de Cristo esteja presente em nossos
corações, não impondo-nos medo, mas trazendo-nos esperança e consolo, alertando-nos a
estarmos preparados em santi�cação e temor, pois brevemente seremos arrancados daqui . A
igreja tem a ordem de viver à luz da vinda iminente do Senhor para transladá-la à Sua Presença
(Jo 14.2,3; At 1.11; 1 Co 15.51,52; Fp 3.20; Cl 3.4; 1Ts 1.10; 1 Tm 6.14; Tg 5.8; 1 Pe
3.3,4) .
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Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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