arrebatamento secreto tomou conta tornando-se
uma inevitabilidade profética, a Igreja deu lugar
para o mal. A febre do arrebatamento se espalhou,
mas tal doutrina nunca foi ensinada na igreja cristã
desde o seu começo, pelo contrário, o
arrebatamento secreto é uma invenção do ano de
1830. É tempo de repensar e reexaminar
algumas dessas crenças.

Sugestão de leitura:
Para que você saiba mais sobre este
assunto, sugerimos o download
gratuito do ebook à direita.
Nesse ebook, o pastor Jonathan
Welton faz um estudo profundo sobre
o tempo do fim mostrando-nos o quão
é importante retomarmos a mensagem
original e verdadeira sobre a Segunda
Vinda de Cristo.

Download do ebook:

www.revistacrista.org/literatura_Sem Arrebatamento Secreto.htm

Mais informações:
Saiba tudo sobre Arrebatamento, Escatologia,
Armagedom, Profecia Bíblica, Fim dos Tempos, Últimos
Dias e a Volta de Jesus acessando o site da Revista Cristã
Última Chamada.

www.revistacrista.org
Todas às citações bíblicas são da
Almeida Revista e Atualizada da
Sociedade Bíblica do Brasil.

Revista Cristã
Última Chamada
Todos os direitos reservados.
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“Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua
palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e
ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro;
depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos
ARREBATADOS juntamente com eles,
entre nuvens, para o encontro do Senhor
nos ares, e, assim, estaremos para
sempre com o Senhor”.
(1ª Tessalonicenses 4.16, 17)
Estas palavras foram erroneamente
ensinadas para os evangélicos em geral.
Segundo o escritor Jonathan Welton o
“conceito de arrebatamento é que em
qualquer dia no futuro, Jesus vai secretamente
raptar [ou arrebatar] Seus seguidores para o Céu.
Isso será seguido pelo anticristo, que se levantará
e tomará o governo do planeta inteiro em suas
mãos. Ele então dominará a partir de um Império
Romano revivido e se sentará em um trono dentro
de um Templo de Jerusalém reconstruído (alguns
seguem a visão que o arrebatamento vai acontecer
no meio do reinado de sete anos do anticristo).
Então Deus derramará Sua ira sobre os perversos
na terra, finalmente culminando no que será
chamado de Armagedom”.
Este é um resumo do que é ensinado atualmente
na grande maioria das igrejas. Por causa desse
ensino, tem havido uma preocupação quase
frenética com a idéia de cristãos misteriosamente
sendo levados. A paranóia a respeito do
arrebatamento tem produzido frases em adesivos

que podem ser encontrados, principalmente em
carros. Veja uma delas: “Em caso de
arrebatamento, este carro ficará
desgovernado!”
O que a crença no Arrebatamento Secreto
tem causado na igreja de Cristo?
Esse ensino tem feito com que a grande maioria
dos crentes evangélicos sejam pessimistas em
relação ao futuro. A crença de que o arrebatamento
secreto acontecerá logo - a qualquer momento para que possam escapar do Anticristo, da Grande
Tribulação e deste Mundo Perverso, reflete um
verdadeiro escapismo por parte dos crentes.
O Senhor Jesus orou especificamente contra
essa crença . Em sua oração em favor de todos os
crentes, Ele orou para que eles não fossem
removidos do mundo. “Não peço que os tires do
mundo, e sim que os guardes do mal”. (João
17:15, 20). Acreditamos que a oração de Jesus
para todos os crentes ainda está em vigor e que Ele
tem suas orações respondidas. Em consistência
perfeita, Jesus enviou os seus discípulos, e nós
Hoje, para sermos sal e luz do mundo (João 17.23;
Mateus 5:13-16 ).
Atualmente, os crentes ao invés de trabalharem
em favor do progresso e da vitória do Reino de
Deus, eles simplesmente deixaram o mundo
jogado as traças. Por isto, desde que a doutrina do

