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O estudo dispensacional da Bíblia consiste na identificação 

plenária de períodos de tempo que são bem definidos e 

divinamente revelados concomitantemente com o propósito de 

Deus estabelecido para cada um deles.  

 

Entretanto, somente a partir do novo nascimento é dado ao 

homem o reconhecimento perfeito das distinções divinamente 

indicadas quanto aos períodos de tempo e as mensagens 

pertencentes a cada um deles, para que, habilitado pelo Espírito 

Santo, possa transmitir a verdade em relação aos planos de Deus, 

retrospectiva ou profeticamente, de geração em geração.  

 

O descuido de ler-se em uma dispensação ou época o que 

pertence à outra causa um inestimável malefício à pregação do 

Evangelho da Graça, especialmente em dias que já podemos ver 

os sinais da iminência do arrebatamento da Igreja, sucedido pelos 

sete anos da grande tribulação que culminarão com a segunda 

vinda de Jesus.  

  

Assim, ressaltamos inicialmente que o Plano de Deus para esta 

época, revela a transição dos Últimos dias da Igreja, cujo 

evento culminante será o arrebatamento dos santos, para a 

Grande Tribulação e desta para a Dispensação do Reino. 

 

Os ÚLTIMOS DIAS DA IGREJA, que sempre devem ser 

dissociados dos ÚLTIMOS DIAS PARA ISRAEL (leia Atos 2:17), 

tem seu caráter geral descrito no seguinte conjunto de textos 

bem definidos na ESCRITURA: 

 

“Mas o Espírito expressamente diz que em tempos 

posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a 

espíritos  enganadores, e  a  doutrinas  de  demônios, pela  
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hipocrisia de homens que falam mentiras e tem sua própria 

consciência cauterizada” . 1 Timóteo 4:1-2 

 

Ao contrário, “Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom 

ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da 

boa doutrina que tens seguido; mas rejeita as fábulas 

profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. 

Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a 

piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa 

da vida presente e da que há de vir. Fiel e esta palavra e 

digna de toda aceitação. Pois para isto é que trabalhamos 

e lutamos, porque temos posto nossa esperança no Deus 

vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente 

dos que crêem. 1 Timóteo 4:6-10 

 

Pois, “Sabe, porém, isto, que nos ÚLTIMOS DIAS sobrevirão 

tempos penosos; pois os homens serão amantes de si 

mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, 

desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição 

natural, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do 

bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos deleites do que 

amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas 

negando-lhe o poder. Afasta-te também desses” porque 

deste número são os que se introduzem pelas casas, e 

levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados, 

levadas de várias concupiscências; sempre aprendendo, 

mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da 

verdade”. 2 Timóteo 3:1-7 

 

Diferentemente, vós, que verdadeiramente crêem no Senhor 

Jesus, “tendes observado a minha doutrina, procedimento, 

intenção,   fé,   longanimidade,   amor,   perseverança,  as  
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minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em 

Antioquia, em Icônio, em Listra; quantas perseguições 

suportei e de todas o Senhor me livrou. E na verdade todos 

os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão 

perseguições”. 2 Timóteo 3:10-12 

 

Portanto, “eis agora, vós ricos, chorai e pranteai, por causa 

das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riqueza estão 

apodrecidas, e as vossas vestes estão roídas pela traça. O 

vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados; a sua 

ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as 

vossas carnes como fogo”. Em vão estais a “Entesourar para 

os últimos dias”. Tiago 5:1-3 

 

E,“Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. 

Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, 

aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras 

e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes; 

fortalecei os vossos corações. Porque a VINDA DO SENHOR 

ESTÁ PRÓXIMA”. Tiago 5:7-8 

 

Mais próxima ainda está hoje, porque podemos reconhecer que 

já “houve também entre o povo falsos profetas, como entre 

vós haverá falsos mestres, (esta geração constata que eles 

estão se manifestando em profusão, especialmente para salvos e 

não salvos frequentadores dos cultos nas igrejas locais, 

principalmente através de publicações compartilhadas pelas 

mídias sociais) os quais introduzirão encobertamente 

heresias destruidoras, negando até o Senhor que os 

resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 

E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles 

será blasfemado o caminho da verdade; também, movidos  
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pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós 

negócios; (tenham cuidado especial nas igrejas físicas que  

pregam a doutrina da prosperidade) a  condenação  dos  quais 

já de largo tempo não tarda e a sua destruição não 

dormita”. 2 Pedro 2:1-3 

 

Ora, nesta época de grande aflição que o mundo todo vive, 

“Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para 

escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a 

necessidade de exortá-los a pelejar pela fé que de uma vez 

para sempre foi entregue aos santos”. Tendo em vista que, 

na quase totalidade das igrejas dos ÚLTIMOS DIAS, 

bíblicamente representadas como a IGREJA DE LAODICÉIA,  

“Porque (nela) se introduziram furtivamente certos 

homens, que já desde há muito estavam destinados para 

este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a 

graça de nosso Deus e negam o nosso único Soberano e 

Senhor, Jesus Cristo”. Judas 1-4 

 

Então, em cumprimento à profecia reveladora do ÚLTIMO DIA 

DA IGREJA no mundo atual que jaz no maligno, “O Senhor 

mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do 

arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram 

em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que 

ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, 

nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim 

estaremos para sempre com o Senhor”. I Tes 4:16-17 

 

Ocorrido, assim, o arrebatamento da Igreja, sobrevirão tempos 

difíceis, revelados “Quando, pois, virdes estar no lugar santo 

a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel” 

(quem lê, entenda) porque haverá então uma tribulação tão               
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grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até 

agora, nem jamais haverá”. E se  aqueles  dias não fossem  

abreviados, ninguém se salvaria; mas por causa dos 

escolhidos (judeus e gentios não arrebatados, mas alcançados 

durante a GRANDE TRIBULAÇÃO) serão abreviados aqueles 

dias". Mateus 24:15-22 

  

Ocorrerá então a transição da GRANDE TRIBULAÇÃO para a 

DISPENSAÇÃO DO REINO, "Porque, assim como o 

relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim 

será também a vinda do filho do homem. Pois onde estiver 

o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois da 

tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará 

a sua luz; as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus 

serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do 

homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão 

vir o Filho do homem sobre as nuvens do céu, com poder e 

grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande 

clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos 

desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos 

céus”. Mateus 24:27-31 

 

Qual a época em que estas profecias se cumprirão? Esta mesma 

indagação, “E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, 

chegaram-se a ele os seus discípulos em particular 

dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que 

sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-

lhes Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque 

muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; a 

muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores 

de guerras; olhai não vos perturbeis; porque forçoso é que 

assim  aconteça;  mas  ainda  não  é  o  fim.  Porquanto se  
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levantará  nação contra nação, e reino contra reino; e 

haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas 

essas coisas são o princípio das dores”. Mateus 24:1-8  

 

Não tenho qualquer dúvida quanto à ocorrência, total ou em 

parte, de todos os sinais acima, estando então biblicamente 

convicto de que a próxima profecia a se cumprir, ou seja, o 

ARREBATAMENTO DA IGREJA, em breve ocorrerá, faltando 

apenas para tanto que o último escolhido seja alcançado. Aleluia, 

MARANATA !!! VEM SENHOR JESUS... 

 

Na verdade, a convicção da proximidade do fim dos tempos dos 

gentios, cronologicamente profetizado como o ARREBATAMENTO 

DA IGREJA, seguido pela GRANDE TRIBULAÇÂO e culminando 

com a SEGUNDA VINDA de JESUS já era esperado pela Igreja 

Primitiva conforme as seguintes  revelações escriturísticas: 

 

Aprendei, pois, da figueira a sua parábola: Quando já o seu 

ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está 

próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas 

coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em 

verdade vos digo que não passará esta geração sem que 

todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, 

mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e 

hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o 

Filho, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, 

assim será também a vinda do Filho do homem. 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 o perceberam, até que veio 

o dilúvio, e os levou a todos; assim será também a vinda 

do Filho do Homem”. Mateus 24:32-39 
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“Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: 

Irmãos, ouvi-me: Simão relatou como primeiramente Deus 

visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o 

seu Nome. E com isto concordam as palavras dos profetas; 

como está escrito: Depois disto voltarei, e reedificarei o 

tabernáculo de Davi, que está caído; reedificarei as suas 

ruínas, e tornarei a levantá-lo; para que o resto dos 

homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os  

quais é invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas 

coisas, que são conhecidas desde a antiguidade”. Atos 

15:13-18 

  

"Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério 

(para que não presumais de vós mesmos): que o 

endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a 

plenitude dos gentios haja entrado; e assim todo o Israel 

será salvo, como está escrito: Virá de Sião o Libertador, e 

desviará de Jacó as impiedades; e este será o meu pacto 

com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao 

evangelho, eles na verdade, são inimigos por causa de vós; 

mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque  

os dons e a vocação de Deus são irretratáveis”. Romanos 

11:13-29 

  

Desta forma, estudando as profecias relativas aos Últimos dias 

da Igreja, devemos prioritariamente considerar a diferenciação 

bíblica quanto ao mundo atual e a posição do povo de Deus nele, 

reconhecendo, principalmente, a distinção explícita entre a Igreja 

de FILADÉLFIA, a igreja "onde dois ou três estão reunidos em 

Nome de Jesus, que guardam a Palavra de Deus e não 

negam o Nome de Cristo", com a igreja de LAODICÉIA 

apóstata, “que não é fria nem quente, e por ser morna está  

http://www.pubgv.com/


  

       OS ÚLTIMOS DIAS DA IGREJA    

www.pubgv.com    8  

  

 

a ponto de ser vomitada da boca do  Senhor Jesus”,  ambas 

profetizadas no Livro do Apocalipse:  

  

“Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Isto diz o que é 

santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi; o 

que abre, e ninguém fecha; e fecha, e ninguém abre. 

Conheço as tuas obras (eis que tenho posto diante de ti 

uma porta aberta, que ninguém pode fechar), que tens 

pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não 

negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de 

Satanás,  aos  que  se  dizem  judeus, e  não  o  são,    mas  

mentem, eis que farei que venham, e adorem prostrados 

aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porquanto 

guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te 

guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo 

inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. 

Venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém 

tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no 

templo do meu Deus, donde jamais sairá; e escreverei 

sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu 

Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu 

Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, 

ouça o que o Espírito diz às igrejas”. Apocalipse 3:7-13 

 

Na passagem acima, à Igreja de Filadélfia é notoriamente 

manifestada a Pessoa do Senhor, e a Sua Glória, que será 

guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo 

inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. 

Claramente aos santos da Igreja verdadeira, hoje vivendo os seus 

últimos dias, meramente é exigido que se guarde o Seu Nome e 

a  Sua Palavra. Assim, é preciso estarmos com a  Sua Pessoa,  
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embora ausente, e com a glória devida ao Seu Nome, para 

vencermos a prova, até que Ele venha.  

  

Em continuação, diferentemente, “Ao anjo da igreja em 

Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e 

verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas 

obras, que nem és frio nem quente; oxalá foras frio ou 

quente! Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, 

vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: Rico sou, e 

estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que 

és um coitado, e  miserável, e  pobre, e  cego, e nu; 

aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, 

para que te enriqueças; e vestes brancas, para que te 

vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez; e 

colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu 

repreendo e castigo a todos quantos amo: sê pois zeloso, 

e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato; se alguém 

ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e 

com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe 

concederei que se assente comigo no meu trono, assim 

como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu 

trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 

Igrejas”. Apocaclipse 3:14-22  

 

Fica claro, nesse texto profético, que os membros da Igreja de 

Laodicéia estão infiltrados, nestes últimos dias, na Igreja de 

Filadélfia, pois não são “quentes” (como os da Igreja de 

Filadélfia), nem “frios” (como os da Sinagoga de Satanás) e por 

serem “mornos” estão a ponto de serem “vomitados”, ou seja, 

excluídos do arrebatamento, ou melhor, do encontro com o 

Senhor Jesus nos ares, restando-lhes apenas uma última chance 

para que antes  desse  dia, atendam ao chamado e ouçam a Sua  
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Voz, e abram a porta para que Ele entre em sua casa, sendo 

assim concedido que também venham a se assentar com Ele em 

Seu Trono.  

  

Mas cuidado, pois esse será o clímax do fim dos tempos dos 

gentios que culminará em um tempo terrível que há de vir sobre 

o mundo, chamado de a grande tribulação, período sem igual que 

abater-se-á sobre todo o mundo, a partir de Israel, conforme 

Daniel 12, Mateus 24 e Marcos 13. É a hora de tentação e 

provação que há de vir sobre todos os habitantes do mundo, 

atingindo-os  onde  quer  que  estejam, para experimentar todos  

que ainda residem sobre a terra. Só escaparão dessa hora de 

provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar 

os que habitam sobre a terra, aqueles que, obedecendo a 

chamada de Cristo, tiverem sido arrebatados ao Céu por terem 

recebido Sua preciosa promessa e guardaram a palavra da 

Sua perseverança. 

  

Porém, seja qual for o modo como contemplemos o futuro, seja 

do ponto de vista do arrebatamento da Igreja, do mundo em 

chamas pela manifestação do iníquo na grande tribulação, da 

vinda do Noivo ou do ladrão da noite, da Estrela da Manhã 

ou do Sol da Justiça, resta-nos atentarmos para o inefável 

testemunho de Deus em graça para com os pecadores perdidos: 

  

“Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da 

salvação”. II Coríntios 6:2 - “Deus estava em Cristo, 

reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os 

seus pecados”. II Coríntios 5:19 

  

Ele está procedendo agora à reconciliação, pois até aqui é tudo 

graça, sendo certo que, por ora, Deus perdoa o  pecado por meio  
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do Precioso Sangue derramado na  Cruz por nosso 

Redentor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Julgará no fim, 

quando será só ira, mas agora sua mensagem é de graça pura, 

rica e liberal, falando aos pecadores de uma redenção efetuada 

por meio do precioso sacrifício de Cristo. Revela que a questão do 

pecado foi liquidada e espera a oportunidade de ser gracioso. “A 

longanimidade de Nosso Senhor é a salvação”. II Pedro 3:15 

e “O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns 

a tem por tardia; mas é longânimo para convosco, não 

querendo que alguns se percam, senão que todos venham 

a arrepender-se”. II Pedro 3:9  

  

Tudo isso torna o momento presente de solenidade peculiar. Pura 

graça proclamada !!! Pura ira pendente !!!. Tudo 

profundamente solene, mas igualmente revelador tendo em vista 

que a Bíblia lança a sua luz sobre estas coisas, de tal forma, que 

nos orienta precisamente sobre os rumos dos acontecimentos que 

devemos entender, compreendendo completamente a tendência 

de todos os princípios que agora operam. Nas Escrituras 

encontramos explicações para o turbilhão de fatos que estão se 

sobrepondo com velocidades incríveis. Enquanto os homens 

sonham com um século áureo, prometem a si mesmos um milênio 

das artes e das ciências e alimentam-se com o pensamento de 

que amanhã o mundo será melhor do que hoje e mais abundante,  

a cada novo dia vemos a confirmação da Palavra de Deus que diz 

em II Timóteo 3:1 “Sabe, porém, isto, que nos últimos dias 

sobrevirão tempos penosos”.   

  

Como são vãos estes pensamentos, sonhos e promessas, que 

lamentavelmente prosperam até mesmo dentro das igrejas em 

seus últimos dias. Somente a fé pode ver as nuvens carregadas 

em volta do  horizonte  do  mundo. O juízo aproxima-se. O dia da  
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ira está perto e a porta da salvação será em breve fechada. A 

grande desilusão para o mundo infiel, em breve se verificará com 

intensidade terrível. Resta agora à Igreja verdadeira, aquela onde 

dois ou três estão habitualmente reunidos em nome de Jesus, 

levantar a voz do aviso, procurando por meio de um testemunho 

fiel, contrariar a complacência lamentável do homem com o mal.  

  

Verdade é que fazendo assim, ficará sujeita à acusação que Acabe 

fez contra Micaías de sempre profetizar o mal, mas essa não deve 

ser a nossa preocupação. Profetizemos o que a Palavra de Deus 

profetiza e simplesmente com o propósito de persuadir os 

homens. A Palavra de Deus só remove de debaixo dos nossos pés    

uma concavidade com o fim de por em seu lugar um fundamento 

que nunca pode ser abalado. Tira-nos uma esperança ilusória 

para nos dar em seu lugar uma esperança que não se 

envergonha. Tira uma cana quebrada para nos dar a rocha 

dos séculos. Acaba com uma cisterna rota, que não retém a 

água para abrir em seu lugar o manancial de águas vivas.  

  

Isto é amor verdadeiro. É o amor de Deus. Ele não clamará paz, 

paz, quando não há paz nem fará reboco de cal não 

adubada. Anela ter o coração do pecador descansando 

sossegadamente na Sua Arca de Eterna Segurança, gozando 

comunhão  com Ele, e  acalentando a esperança de que, quando  

toda a ruína, desolação, e o juízo tiverem passado, descansará 

na criação restaurada. 

 

Revelações finais a serem cumpridas nos ÚLTIMOS DIAS DA 

IGREJA, com ênfase para a celebração da CEIA DO SENHOR: 

 

“Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o 

partiu e deu aos discípulos, dizendo: *Tomai, comei; isto é  
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o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-

lho, dizendo: *Bebei dele todos; Porque isto é o meu 

sangue; o sangue do novo testamento, que é derramado 

por muitos, para remissão dos pecados. Mas digo-vos que 

desde agora não mais beberei deste fruto da videira até 

aquele dia em que convosco o beba de novo, no reino do 

meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte 

das Oliveiras”. Mateus 26:26-30 (Mc 14:22-26 e Lc 22:19-23) 

 

“Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: 

que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o 

pão; e havendo dado graças, o partiu e disse: *Tomai, 

comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto 

em memória de mim. Semelhantemente também, depois 

de cear, tomou o cálice dizendo: *Este cálice é o novo pacto 

no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que o beberdes, 

em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes 

deste pão e beberdes do cálice estareis anunciando a 

morte do Senhor, até que ele venha. I Coríntios 11:23-26  

 

* Palavras expressas pelo próprio Senhor Jesus 

 

Mas quando deve a Igreja celebrar a Ceia do Senhor? Sem dúvida 

alguma, “No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a 

fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia 

seguinte, falava com eles, e prolongou o seu discurso até 

a meia noite”. Atos 20:7    

 

http://www.pubgv.com/

