
LIÇÃO 10    ESCAPANDO DA IRA VINDOURA

Para entender o que se refere a ira vindoura, é necessário 

entender que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, iniciando a 

partir do Arrebatamento.

Arrebatamento
“Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, os 

que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos 

os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com 

alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os 

que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os 

que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles 

nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos 

sempre com o Senhor”. 1Ts 4.15-17

1 - O que é o Arrebatamento?
Harpazo (             ) = apoderar-se, arrancar, tomar para si.

Biblicamente o arrebatamento é ato da retirada da Igreja 

para o encontro com Jesus no céu.

A saída da Igreja da terra abrirá o caminho para 

o início do juízo de Deus para com a humanidade.

Por isso o arrebatamento é comparado aos dias de Noé. Mt 

24.38-39.

2 – Quando será o Arrebatamento?
“Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do 

céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai”, Mt 24.36.

“Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que 

o Filho do homem há de vir”, Mt 25.13.

3 – Quem será arrebatado?
Todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor, se 

arrepender  e seguir seus mandamentos.

O arrebatamento é o encontro com o Senhor nos ares, será a 

oportunidade de ver o Senhor. 

Desta forma, o Livro de Hebreus relata:

“Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém 

verá o Senhor”. Hb 12.14.

A Grande Tribulação
“Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias!

E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem 

no sábado,

porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve 

desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá 

jamais”. Mt 24.19-21

• A grande tribulação:
A grande Tribulação é o período pós arrebatamento que se 

apresentará em 7 anos dividido em dois períodos de 3 anos e meio.

No primeiro período as pessoas conhecerão os personagens 

desse tempo do fim.

 1º - Satanás (Dragão)

 2º - O Anticristo (Besta) 

 3º - O Falso Profeta (A besta que emerge da terra).

É um período caracterizado por uma falsa paz, 

Será um período em que o Anticristo fará acordo entre na-

ções, trará paz sobre Israel.

Ele será um grande estrategista para minimizar os proble-

mas sociais.

Lembrando que tudo isso manipulado pelo próprio poder de 

Satanás.

Haverá a instauração de um governo único (Dn 7.8), que se 

consolidará no segundo período, (Ap 13.7).

• 2º Período da Grande Tribulação:
Período de Tirania e de perseguição implacável contra os 

que se converteram em Jesus.

Enquanto há perseguição por parte do Anticristo, o mundo 

recebe a condenação e a ira de Deus, devido sua desobediência.

A Segunda vinda de Cristo
“E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o 

nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus.

E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos bran-

cos e vestidos de linho fino, branco e puro.

E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as 

nações; e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que 

pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.

E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: REI DOS 

REIS E SENHOR DOS SENHORES”, Ap 19.13-16.

“E, naquele dia, estarão os seus pés sobre o monte das Olivei-

ras, que está defronte de Jerusalém para o oriente; e o monte 

das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o 

ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do monte 
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se apartará para o norte, e a outra metade dele, para o sul.

E fugireis pelo vale dos meus montes (porque o vale dos 

montes chegará até Azel) e fugireis assim como fugistes do ter-

remoto nos dias de Uzias, rei de Judá; então, virá o SENHOR, 

meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor.

E acontecerá, naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem 

espessa escuridão”, Zc 14.4-6.

O Milênio
“E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e 

uma grande cadeia na sua mão.

Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Sa-

tanás, e amarrou-o por mil anos.

E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, 

para que mais não engane as nações, até que os mil anos se aca-

bem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.

E vi tronos; e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi 

dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram dego-

lados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que 

não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o 

sinal na testa nem na mão; e viveram e reinaram com Cristo 

durante mil anos”, Ap 20.1-4.

No período do Milênio, Jesus trará, paz, longevidade, justiça e 

harmonia entre o homem, a terra e Deus.

No Milênio a longevidade será normal.

“Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que 

não cumpra os seus dias; porque o jovem morrerá de cem anos, 

mas o pecador de cem anos será amaldiçoado. E edificarão casas 

e as habitarão; plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edifi-

carão para que outros habitem, não plantarão para que outros co-

mam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, 

e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até à velhice”.

O Juízo Final
“E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, 

e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos 

da terra, Gogue e Magogue, cujo número é como a areia do 

mar, para as ajuntar em batalha.

E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos 

santos e a cidade amada; mas desceu fogo do céu e os devorou.

E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e 

enxofre, onde está a besta e o falso profeta; e de dia e de noite 

serão atormentados para todo o sempre”. Ap 20.7-10

No Juízo final de Deus, a igreja arrebatada julgará juntamente 

com Cristo  todas as nações e os anjos caídos.

“Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, 

se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indig-

nos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos 

de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta 

vida?” 1 Coríntios 6.2-3

“E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lan-

çado no lago de fogo”, Ap 20.15.

“E, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os 

santos anjos, com ele, então, se assentará no trono da sua glória; 

e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns 

dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá 

as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.

Então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendi-

tos de meu Pai, possuí por herança o Reino que vos está prepa-

rado desde a fundação do mundo; porque tive fome, e destes-

-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, 

e hospedastes-me; estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-

-me; estive na prisão, e fostes ver-me”, Mt 25.31.36.

“Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apar-

tai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para 

o diabo e seus anjos; porque tive fome, e não me destes de 

comer; tive sede, e não me destes de beber; sendo estrangeiro, 

não me recolhestes; estando nu, não me vestistes; e estando 

enfermo e na prisão, não me visitastes.

Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quan-

do te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou 

enfermo, ou na prisão e não te servimos?

Então, lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, 

quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes 

a mim.

E irão estes para o tormento eterno, mas os justos, para a 

vida eterna”, Mt 25.41-46.

”Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abominá-

veis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos 

idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que 

arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte”, Ap 21.8.

4º / 2019

Página 2  de 2


