
O Preparo Para a Tr ibulação
T hom as Ice
Ao longo dos anos tem havido muitas 
argumentações contra o pré-tribulacionismo. 
Algumas tentativas são exegéticas, outras são 
teológicas, e algumas são práticas. Embora eu 
venha escutando este argumento prático 
específico (do preparo para a Tribulação) 
desde o início dos anos 1970, eu o ouvi 
apresentado com uma frequência muito maior 
no ano passado do que em todos os anos 
anteriores juntos. A questão que levantam é a 
seguinte: ?Se o Arrebatamento 
pré-Tribulação não for verdadeiro, então a 
Igreja não estará preparada para passar pela 
Tribulação e muitos se perderão no tempo da 
perseguição por causa desse falso ensino?.
N ão Estarão Preparados?
O trailer de um vídeo contra o 
pré-tribulacionismo pergunta:
E o que acontecerá se a Igreja não for 
arrebatada aos céus antes da Grande 
Tribulação como muitos estão ensinando? E o 
que acontecerá se a Igreja for deixada com 
preparo insuficiente para encarar o Anticristo 
e a marca da besta? E o que acontecerá se as 
afirmativas de Tim LaH aye sobre o 
Arrebatamento pré-Tribulação forem falsas? 
Então, a bendita esperança se tornará a infeliz 
esperança para milhões de 
pré-tribulacionistas? E o que acontecerá se os 
milhões que foram conduzidos ao erro pelo 
ensino pré-tribulacionista se tornarem parte 
da grande apostasia que Jesus advertiu que iria 
acontecer naquela hora?[1]
O mesmo trailer apresenta o 
anti-pré-tribulacionista Joel R ichardson, 
declarando:
A questão do Arrebatamento pré-Tribulação 
versus o Arrebatamento pós-Tribulação é 
uma das questões pastorais mais importantes 
dos nossos dias. Se você é um pastor que neste 
momento não está preparando seu povo para 
enfrentar potencialmente o Anticristo e a 
Grande Tribulação, simplesmente porque sua 
denominação ensina isso, ou por outro 
motivo qualquer, acho pessoalmente que você 
está fracassando em seu papel como pastor.

De acordo com essa maneira de pensar, 
aparentemente, há algum ensinamento 
especial ou algum preparo especial em que os 
pastores devem estar engajados para que 
possam preparar seu povo para os rigores de 
enfrentar a Tribulação. Certamente, a 
Tribulação será como Jesus disse que seria: 
?Porque haverá então grande aflição, como 
nunca houve desde o princípio do mundo até 
agora, nem tampouco há de haver.? (M t 
24.21).M as, esta visão (da necessidade de 
preparo para a Tribulação) pressupõe, 
incorretamente, que o N ovo Testamento não 
ensina o Arrebatamento da Igreja antes da 
Tribulação. Durante os últimos vinte e cinco 
anos tenho apresentado o ensino do N ovo 
Testamento apoiando o pré-tribulacionismo. 
Contudo, mesmo que eu pressupusesse, para 
fins de argumentação, que a Igreja iria 
enfrentar a Tribulação, seria verdade que os 
pastores pré-tribulacionistas não teriam 
preparado seus rebanhos para suportarem 
aquele momento? A resposta é ?não?!
Preparo Para a Perseguição
A chave para todo cristão sobre como tratar 
com a perseguição de qualquer tipo não é 
algum conhecimento especial de que tal 
perseguição está chegando; em vez disso, a 
chave depende do nível de maturidade do 
indivíduo que está passando pelas 
dificuldades. N a noite antes de ser 
crucificado, Jesus disse aos Seus discípulos no 
Cenáculo: ?18Se o mundo vos odeia, sabei 
que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. 
19Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o 
que era seu, mas porque não sois do mundo, 
antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que 
o mundo vos odeia. (Jo 15.18-19).Todas as 
instruções do Discurso do Cenáculo (João 
13-16) são instruções especiais finais aos Seus 
discípulos que logo se tornariam os 
fundadores, juntamente com Cristo, da nova 
era que chamamos de Igreja. A mensagem de 
Jesus foi que o mundo O odiava e também 
odiaria e perseguiria Seus seguidores. O 
versículo final do Discurso do Cenáculo foi 
projetado para encorajar aqueles que estavam 
destinados a se tornarem parte da Igreja. Disse 
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D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)  
09h30 Adultos (Templo)

                                Doutrinas Básicas (2º andar)
10h30 Culto
19h  Culto

Terças
19h30 Culto de oração

Quintas
19h30 Culto

1º D om ingo 8:00h -  Consagração M inistérios
17:00h -  Reunião das Mulheres

              Ceia e oferta de alimentos nos 2 cultos
1ª Terça 19:30h -  Unção de enfermos
1ª Quinta 19:30h -  Ceia e oferta de alimentos
Todo Sábado 16:00h -  Reunião dos Jovens
D om ingo 10 17:00h -  Reunião da Geração Vida
Sábado 16 17:00h -  Culto da Família
D om ingo 20 15:00h -  Reunião de Liderança

17:00h -  Reunião do Evangelismo
Sábado 23 19:00h -  Culto Infantil
D om ingo 24 17:00h -  Desperta Débora
Sábado 30 18:00h -  Culto Jovem

Conta corrente da Igrej a - Bradesco, A g. 279-8 C/C 125.005-1
Adeus à Inglater ra    
[o Islam a conquistou e domina, ela 
desaparecerá]
Isto, "Adeus para a Inglaterra", é uma lista 
de conquistas islâmicas naquele país, o 
que poderia nos dar uma melhor 
compreensão da insidiosa H ijrah;
Isto é uma invasão [e conquista] de uma 
nação [nação após nação] sem precisar ir à 
guerra [pois ela não esboça a mais tênue 
reação]
N ão pense por um momento que a 
América [e, depois, Brasil, M éxico, 
Argentina, etc.] não é um alvo ou que não 
há cidades americanas [e do Brasil, 
M éxico, Argentina, etc.]  onde as vitórias 
e aquisições islâmicas e da Sharia já 
ocorreram.
É hora de se começar a pensar em algum 
tipo de defesa contra esta invasão, ou de 
começar a planejar uma muito grande 
festa de adeus à América [isto é, aos 
valores judaico-cristãos, à liberdade, à 
democracia, etc., em todos os países em 
que existem] [pode-se dar liberdade a 
tudo, exceto ao que, quando puder, nos 
tirará a liberdade de não nos tornarmos 
como eles.] 
Aqui está o que já aconteceu com a 
Inglaterra dentro de alguns anos de abrir 
suas fronteiras sem nenhum controle de 
entrada:
 Agora, os britânicos sucumbiram 
passivamente à invasão muçulmana:
Prefeito de Londres ... M UÇULM AN O
Prefeito de Birmingham ... 
M UÇULM AN O
Prefeito de Leeds ... M UÇULM AN O
Prefeito de Blackburn ... 

M UÇULM AN O
Prefeito de Sheffield ... M UÇU LM AN O
Prefeito de Oxford ... M UÇU LM AN O
Prefeito de Luton ... M UÇU LM AN O
Prefeito de Oldham ... M UÇU LM AN O
Prefeito de Rochdale ... 
M UÇULM AN O
M ais de 3.000 mesquitas muçulmanas
M ais de 130 tribunais muçulmanos da 
Sharia
M ais de 50 conselhos muçulmanos da 
Sharia
Os muçulmanos têm áreas "Somente Para 
Muçulmanos. N ão Entre" através de todo 
o  Reino Unido
Mulheres muçulmanas ... 78% não 
trabalham e gratuitamente recebem [do 
governo] benefícios ou casa
Famílias muçulmanas ... 6-8 filhos. 
[M esmo que os líderes da família 
trabalhem] elas planejam [e exigem] 
continuar com os gratuitos benefícios ou 
casa.
Agora todas as escolas do Reino Unido 
servem a todos [alunos, de todas as 
religiões] apenas a CARN E HALAL! ! 
[acabou-se nossa liberdade]
Tudo isso foi alcançado por apenas 4 
milhões (6%) de muçulmanos entre os 66 
milhões de habitantes!

Quem acha que Arábia Saudita, Irã, 
Iraque, Líblia, etc. deixariam entrar 6% 
de verdadeiros crentes salvos pelo sangue 
de Cristo, e lá fazerem o reflexo de 
espelho disso?
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01 Danielli De Jesus
02 Alice Felipe Silva
02 Lucélia Alves Souza
03 Anna  Teixeira
04 Gabriele  M oura
04 M arly  Rocha
04 M oacyr Santos 
08 Claudenice  Costa
09 Rose  Faria Costa
13 Gabriela Franco
16 M ateus  Rodrigues
16 Vera Lúcia  Soares
16 Victória  Costa
17 Bruna  De Oliveira
17 Rodrigo N icacio
18 M árcia  X avier
19 Deyse  Figueiredo
25 Alex Costa Santos
29 Fatima Coutinho
 

BODAS

05 Ana & Hélio
05 Pâmela & João
06 Flávia & Felipe
06 Isamara & M anuel
08 Cristina & André
10 Annelise & Paulo
16 Érica & M ilton
25 Elizabeth & 
M arcelo

ANIVERSARIANTES DO MÊS

EBD ADULTOS

N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne 
aos dom ingos às 09:30h para estudar e 
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual: 
D euteronôm io
Se deseja se batizar, participe da turma de 
Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma de 
batizandos começa no primeiro domingo. 
Para inscrever-se, procure o Pr. 
M aur icio.
Após o batismo, continue o estudo na 
turma de D outr inas Básicas que 
funciona no mesmo horário no segundo 
andar. Para mais informações procure o 
Pr. M anuel.

EBD Jovens e Adolescentes

A Escola Bíblica Especial para Jovens 
acontece aos domingos a partir das 9:00h 
na sala da juventude no 3º andar.
Para Adolescentes, às 10:30h, na mesma 
sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna, 
adequada à faixa etária e incentivam o 
debate.

FRASE DO MÊS

"As pessoas er ram  em  suas 
am izades antes de er rarem  

em  sua doutr ina." 
John R ice

Cont inuação da primeira página
Jesus naquele momento: ? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais 
paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.? 
(Jo 16.33).
O apóstolo Paulo ressoa a advertência de Jesus sobre a perseguição durante a 
Era da Igreja quando declara: ?Ora, todos quantos querem viver 
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos? (2Tm 3.12). Os crentes 
que realmente viverem a vida cristã são aqueles que sofrerão perseguição, 
seja a perseguição mais branda da mera rejeição social, ou a perseguição 
severa que leva à morte. O motivo para tal perseguição foi revelado por 
Cristo no Discurso do Cenáculo, quando Ele observou que o mundo O 
odeia e também odiará aqueles que viverem como Jesus. Esta verdade é 
ilustrada em todo o Livro de Atos à medida que a igreja primitiva divulgava 
o Evangelho por todo o mundo antigo. A perseguição é frequentemente a 
razão pela qual um escritor do N ovo Testamento foi inspirado pelo Espírito 
Santo a escrever uma epístola a muitas das recém-formadas igrejas do 
primeiro século. O fato é que as dificuldades, as tribulações e a perseguição 
são coisas que vêm acontecendo desde a fundação da Igreja do N ovo 
Testamento, quase dois mil anos atrás. Então, como os crentes da era 
presente devem tratar com essa questão?
M atur idade Cr istã
O que tem preparado os crentes de qualquer época para tratarem com as 
dificuldades e a tribulação? Pode-se afirmar simplesmente que é a 
maturidade na fé. Os crentes que são amadurecidos na fé conseguem lidar 
com qualquer tipo de teste que Deus permita acontecer em suas vidas. 
Portanto, um pastor é responsável por alimentar seu rebanho com a Palavra 
de Deus, a qual capacita os crentes a suportarem as dificuldades que possam 
encontrar em seu caminho, seja dentro ou fora da Tribulação. N ão fui capaz 
de encontrar, tampouco alguém foi capaz de me mostrar, passagens bíblicas 
especiais que tenham o objetivo de capacitar uma pessoa a passar pela 
Tribulação. Como disse Paulo aos anciãos de Éfeso em seu encontro de 
despedida: ?Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, 
que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são 
santificados? (At 20.32). É o ensinamento da Palavra de Deus, sob a 
supervisão de Deus Pai, através do poder do Espírito Santo, que é capaz de 
edificar os crentes individualmente, preparando-os para suportarem 
qualquer que seja a circunstância.
Durante dois mil anos de história da Igreja, tem havido dezenas de milhões 
de crentes que já suportaram tremenda perseguição imposta a eles por 
aqueles que odeiam nosso Senhor e Salvador, sim, há dezenas de milhões 
que deram suas vidas por amor a Cristo. Como eles foram capazes de 
perseverar? Eles perseveraram porque eram sólidos na fé. Assim também 
será depois do Arrebatamento: aqueles que vierem à fé em Cristo 
perseverarão ao passarem por semelhantes perseguições, confiando no 
Senhor. Se a Igreja estiver ?despreparada?, como os críticos do 
pré-tribulacionismo afirmam que acontecerá por causa do 
pré-tribulacionismo, será, na verdade, porque seus membros não cresceram 
adequadamente na fé.
É verdade que há muitíssimos crentes professos hoje, tanto 
pré-tribulacionistas quanto não pré-tribulacionistas, que não estão 
crescendo na fé como deveriam. M as isto não acontece porque tenham uma 
determinada visão do momento do Arrebatamento. Em vez disso, é porque 
não amadureceram na fé como deveriam ter amadurecido. Vemos isto 
refletido por Paulo em sua primeira carta aos coríntios: ?Eu, porém, irmãos, 
não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças 
em Cristo.?Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido; porque ainda 
não podíeis suportá-lo. N em ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 

Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois 
carnais e andais segundo o homem?? (1Co 3.1-3).Esses crentes tinham tido 
tempo para superar a infância espiritual e se tornarem crentes amadurecidos, 
mas escolheram não crescer. Existem muitos cristãos assim na igreja de hoje. 
O objetivo de muitíssimas igrejas hoje é aumentar em número e entreter o 
rebanho, não é ver os crentes amadurecerem e se tornarem adultos na fé.
Espalhando M itos
Lembro-me de assistir, no início dos anos 1970, a Pat Robertson em seu 
programa de televisão chamado ?O Clube 700?. Robertson sempre foi um 
pós-tribulacionista fervoroso e, portanto, um anti-pré-tribulacionista 
militante. Assisti a um programa no qual Corrie ten Boom era a convidada. 
Ela juntou-se a Robertson na crítica ao pré-tribulacionismo e contou sua 
tão frequentemente repetida história sobre como, na China, o 
Arrebatamento pré-Tribulação era ensinado aos crentes e, portanto, estes 
não estavam adequadamente preparados quando os comunistas tomaram o 
poder e impuseram uma severa perseguição aos cristãos. Recentemente, um 
pós-tribulacionista enviou-me um e-mail com a seguinte citação, 
supostamente de Ten Boom a respeito desse assunto: ?Fracassamos. 
Deveríamos ter feito com que o povo ficasse mais forte para a perseguição, 
em vez de dizer- lhe que Jesus voltaria primeiro. Digam ao povo como ser 
forte em tempos de perseguição, como permanecer firme quando a 
tribulação vier, como perseverar e não desanimar?. Ela disse em muitas 
ocasiões que os cristãos chineses não estavam preparados para a perseguição 
que lhes sobreveio em 1949, quando os comunistas tomaram o controle da 
China, porque eles estavam esperando ser arrebatados. Este simplesmente 
não é o caso!
O trabalho missionário evangélico teve início na China no começo dos anos 
1800, e estima-se comumente que houvesse cerca de 750.000 crentes na 
China quando os missionários foram expulsos de lá no começo dos anos 
1950. N os anos 1970, quando foi restabelecido o contato da China com o 
mundo exterior, diz-se que havia dezenas de milhões de chineses cristãos lá. 
Hoje, estima-se que haja algumas centenas de milhões. Se a Igreja na China 
foi derrotada por causa do pré-tribulacionismo, então como é possível que o 
Evangelho tenha se espalhado e se multiplicado tão tremendamente quando 
lá não havia missionários de fora? Seja o que for que tenha acontecido nesses 
vinte e cinco anos depois que os missionários partiram de lá, o que vemos 
não é o resultado de uma igreja derrotada, despreparada, como a Corrie Ten 
Boom sempre afirmou.
Desta forma, é falsa a noção de que, se o pré-tribulacionismo estiver errado 
? e tenho certeza de que não está errado ? os crentes não estarão 
adequadamente equipados para a perseguição que acontecerá na Tribulação. 
Tal visão não é verdadeira, uma vez que a habilidade para lidar com 
provações e tribulações está relacionada com a maturidade espiritual das 
pessoas, e não simplesmente por serem avisadas que terão que passar pela 
tribulação. Isto é demonstrado na história pelos muitos pré-tribulacionistas 
que têm sido capazes de permanecer fortes em meio à perseguição durante 
nossa atual Era da Igreja. M aranata! 
(Thomas Ice ?  Pre-Trib Perspectives?  Chamada.com.br)

N ota:
1. Trailer do vídeo ?Left Behind or Led Astray?? [Deixados Para Trás ou 
Enganados?] que está por ser lançado. www.leftbehindorledastray.com ? 
acessado em 25 de fevereiro de 2015. 

http://pre-trib.org/
http://pre-trib.org/
http://www.chamada.com.br/
http://www.leftbehindorledastray.com/

