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LIÇÃO 12

CRISTO E O ARREBATAMENTO

#conectou?

OS SINAIS BÍBLICOS QUE ANTECEDEM O ARREBATAMENTO

O arrebatamento é a esperança dos cristãos, pois será
o acontecimento mais importante de toda história cristã,
atrás somente da obra vicária de Cristo.
Existe uma certeza: Jesus vem buscar a sua igreja.

Mas quando?
“Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos
do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai”, Mt 24.36.
Apesar de não sabermos o dia certo da volta de Jesus,
Ele nos deixou alguns sinais que precedem o arrebatamento da igreja.
Preocupação com as coisas terrenas, como relacionamentos amorosos e festas:
“Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até
o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até
que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também
a vinda do Filho do homem”, Mt 24.38-39.
Muitos quererão se passar pelo próprio Cristo:
“E, Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que
ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome,
dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos”, Mt 24.4-5.

Haverá guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais e sociais:
“E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, e
não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação
contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares”, Mt 24.6-7.
A igreja será perseguida:
“Então vos hão de entregar para serdes atormentados
e matar-vos-ão; e sereis odiados de todas as gentes por
causa do meu nome”, Mt 24.9.
Pais se levantarão contra filhos e filhos contra pais:
“E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho; e
levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer”,
Mc 13.12.
Depois de todos os sinais cumpridos, Jesus buscará
sua igreja, por isso devemos estar atentos quanto aos
acontecimentos sociais, religiosos, políticos e outros, pois
através disso saberemos se o tempo do arrebatamento se
aproxima.

