1º Trimestre de 2019: Igreja, a unidade do corpo de Cristo

LIÇÃO 12

O ARREBATAMENTO DA IGREJA

#conectou?

Passagens bíblicas que anunciam o
arrebatamento

O arrebatamento é uma realidade esperada pelos cristãos,
que tem a confiança da volta de Jesus anunciada pela Bíblia
Sagrada.
Inúmeras passagens anunciam esta volta, que será num momento especial para quem aguarda Cristo e muito triste para
quem não O espera.
Vejamos algumas passagens que afirmam a volta de Jesus:
”Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos
céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai”, Mt 24.36.
“Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso
Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que
vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que
fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não
penseis”, Mt 24.42-44.

eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim
mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também”, Jo 14.1-3.
“Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, 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”, 1Co 15.51-52.
“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 4.16-17.

“E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez,
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede tam- vindo, depois disso, o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se
bém em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda
fosse assim, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação”, Hb 9.27-28.
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