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1 1 Tessalonicenses 4:13-18 Não quero, porém, irmãos, que 
sejais ignorantes  acerca dos que já dormem, para que não vos 
entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se 
cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que 
em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele . Dizemo-
vos, pois, isto, pela Palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos 
vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 
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 qu e ficarmos 
vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a 
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos semp re com o 
Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com e stas 
palavras.   
 
2 Agora, nesta manhã eu quero trazer conforto para você, 
mostrando-lhe na Escritura que não só temos a promessa de Deus 
de que em breve veremos nossa querida irmã Gwen que partiu, 
mas Deus também confirmou essa promessa para nós na Escritura, 
que são Suas Palavras para nós, mostrando-nos que Ele já 
ressuscitou os santos do Antigo Testamento. Assim, vemos que 
Deus nos diz em Sua Palavra que Ele trará com Ele aqueles que já 
dormiram, o que significa na sua carne em que eles morreram, mas 
em seus espíritos eles ainda estão vivos em Cristo. 
 

3 E para provar que haverá uma ressurreição, vemos que Deus 
já provou isso para nós, porque Ele já ressuscitou dentre os mortos 
não somente o Seu próprio Filho primogênito, como o apóstolo 
Paulo o chama em Romanos 8:29,  mas nós veremos na Escritura 
que Deus já ressuscitou dentre os mortos os santos do Antigo 
Testamento, quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. 
 

4 Agora, você sabia disso? Você está ciente de que somos 
ensinados na Bíblia que já aconteceu uma ressurreição? Eu não 
estou falando sobre a ressurreição de Lázaro. Aquilo foi apenas 
para mostrar-lhe que o Deus que habitava em Seu Filho Jesus e 
Ele, Deus, são a ressurreição e a Vida. É por isso que quando 
Jesus ouviu a notícia da morte de Lázaro chorou. Esse foi o 
Homem, o Filho de Deus. Mas quando Ele Se virou e Se colocou 
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diante daquela sepultura e disse: “Lázaro, sai para fora”, isso era 
mais do que um homem, isso era Deus em Seu Filho. 
 

5 Se vocês têm suas Bíblias com vocês, por favor, abram 
comigo em Mateus  capítulo 27:45-52 E desde a hora sexta houve 
trevas sobre toda a terra, até à hora nona. E perto da hora nona 
exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactâni; isto 
é, Deus Meu, Deus Meu, por que Me desamparaste? E alguns 
dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias, e 
logo um deles, correndo, tomou uma esponja, e embebeu-a em 
vinagre, e, pondo-a numa cana, dava-Lhe de beber. Os outros, 
porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-Lo. E Jesus, 
clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito . E eis que o 
véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo; e tremeu a terra, 
e fenderam-se as pedras; e abriram-se os sepulcros , e muitos 
corpos de santos que dormiam foram ressuscitados.  
 

6 Observe que eles não somente foram ressuscitados dentre os 
mortos, mas eles entraram na cidade e foram vistos por muitas 
pessoas . Isso não aconteceu em um canto, Deus tornou isso bem 
conhecido. A Bíblia também nos diz em Efésios 4:8 Por isso, diz: 
Quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e deu dons 
aos homens. 
 

7 Então nós já vimos que uma ressurreição chegou, aquela dos 
santos do Antigo Testamento. A próxima ressurreição virá em 
breve, pois estes são os últimos dias, e vemos a escritura na 
parede em todos os lugares. 
 

8 Agora, eu sei que isso pode ser contrário à teologia de alguns, 
mas isso é claramente o que a Bíblia nos diz. Portanto, se a sua 
teologia é contrariada pela Palavra de Deus, então é melhor 
verificar novamente a sua teologia, porque a teologia é a explicação 
do homem, e não a de Deus. Deus interpreta Sua própria Palavra 
fazendo-A se cumprir. Ele disse: “que haja luz ”, e houve. Isso não 
precisa de interpretação. Ele disse que “uma virgem conceberá”  e 
ela concebeu. Ele disse “o Cordeiro de Deus que tira os pecados 
do mundo”  e Ele tirou. 
 

9 E nós também somos ensinados em Provérbios 16:25   “Há 
um caminho que parece certo ao homem, mas o fim del e são 
os caminhos da morte”.  
 

10 Então, se você quer ser ressuscitado é melhor você ter 
certeza de que a sua teologia reflete o que a Palavra de Deus diz, 
ou você será como aqueles em Mateus 7:21-23  de quem Jesus 
fala, e diz: Nem todo o que Me diz: Senhor, Senhor! Entrará no 
reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Meu  Pai, que 
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está nos céus. Muitos Me dirão naquele dia: Senhor,  Senhor, 
não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não  
expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muit as 
maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca v os 
conheci; apartai-vos de Mim, vós que praticais a in iqüidade.  
 

11 E o que é iniqüidade? Iniqüidade é saber fazer o que é certo e 
você não fazê-lo. Ou saber que você não deveria fazer algo e 
mesmo assim o faz de qualquer maneira. 
 

12 Em Tiago 4:17   nós lemos, Aquele, pois, que sabe fazer o 
bem e não o faz, comete pecado. Isso é iniquidade. E o pecado é 
apenas uma coisa, que é a falta de crer em Cristo. 
 

13 E Jesus mesmo disse em João 16:9 Do pecado, porque não 
crêem em Mim. Então só há uma forma de pecado, que é a 
incredulidade. Você peca porque você não crê. Portanto, beber não 
é pecado, e fumar não é pecado, e o adultério e a fornicação não 
são pecados. Esses são atributos da incredulidade. Você faz essas 
coisas porque você não crê.    
 

14 Jesus nos disse que a  condenação não é por causa do que o 
homem faz, mas por causa da sua recusa em aceitar o que Deus 
tem feito por ele. 
 

15 Agora, todo aquele que afirma ser um crente vai ler  João 
3:16  Porque Deus amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna. Mas é aí que eles param. Porém vamos continuar a ler. O 
próximo versículo diz: Porque Deus não enviou o Seu Filho ao 
mundo para condenar o mundo; mas que o mundo através Dele 
pudesse ser salvo. Aquele que crê Nele não é condenado ; 
mas quem não crê já está condenado , porquanto não crê no 
nome do unigênito Filho de Deus. E esta é a condenação , que a 
luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que 
a luz , porque as suas obras eram más. Pois cada um que faz o 
mal odeia a luz , e não vem para a luz , para que as suas obras 
não sejam reprovadas. (E isso significa exposta). 
 

16 O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 5:13 Aquilo que se 
manifesta é luz. E João simplesmente nos disse que a razão pela 
qual eles não virão para onde a Luz de Deus está é porque eles não 
querem ser expostos para o que eles realmente são. 

 

17 Mas olhe para os atributos do verdadeiro crente. O próximo 
versículo nos diz: Mas quem pratica a verdade vem para a 
luz , para  que as suas obras sejam manifestas , porque são feitas 
em Deus. Ou que elas tiveram a sua origem em Deus.   
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18 Agora, voltando ao nosso texto, lemos a partir de 1 
Tessalonicenses 4  e começamos com o versículo 13, onde Paulo 
nos disse que o mesmo Senhor descerá com um Alarido , que é 
um comando militar; em outras palavras, Deus desce e a primeira 
coisa que Ele faz é trazer uma mensagem, e essa mensagem tem 
uma finalidade que é nos incitar a agir. A Noiva se apronta. 
 

19 Você já se perguntou o que é isso tudo? Note que ele nos diz 
que o Senhor mesmo descerá do céu  com três coisas. A primeira 
coisa que ele menciona é um alarido . Agora, o que você acha que 
este alarido é? Observe que Paulo  nos permite saber aqui que a 
primeira coisa que Deus faz quando Ele desce é que Ele dá à luz a 
um alarido . E a palavra grega que Paulo usou aqui que foi 
traduzido para a palavra inglesa como alarido  é o grego 
“keleuma . Essa palavra foi traduzida para a palavra inglês “alarido”, 
mas significa muito mais do que isso. Isso significa “incitar por 
palavras ”. E incitar quer dizer: “agitar-se, encorajar  ou  incitar; 
estimular  ou   movimentar para ação”.  
 

20 Agora, Deus sempre oferece misericórdia antes do juízo. Nos 
dias de Noé, Noé foi um pregador de justiça, e a Bíblia nos diz que 
ele pregou durante 120 anos. Mas não é estranho que um profeta 
de Deus pudesse vir e advertir o mundo de um desastre iminente e 
somente a sua própria família quiseram ouvir ao chamado e entrar 
na arca? 
 

21 Jesus advertiu-nos que como foi nos dias de Noé, assim 
seria quando o filho do homem fosse revelado.  Pedro nos 
advertiu que como foi nos dias de Noé, em que apenas oito 
pessoas foram salvas, assim será no final dos tempos. Por isso que 
ele está nos dizendo que serão pouquíssimos os que serão 
salvos. Será você um deles? 
 

22 Então, por que você acha que apenas oito almas de talvez 6 
bilhões de pessoas foram salvas enquanto o resto pereceu? Vou 
lhe dizer o porquê. Foi porque ele diz aqui que eles rejeitaram a 
misericórdia de Deus e, portanto, tudo o que restava era o juízo. 
 

23 Lucas 17:26-30   E, como aconteceu nos dias de Noé, assim 
será também nos dias do Filho do homem. Comiam, bebiam, 
casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em que  Noé 
entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a t odos . Como 
também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: Comiam, 
bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam; mas no dia 
em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os 
consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do homem se 
há de manifestar. 
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24 Veja como as pessoas estavam tão envolvidas com as coisas 
desta vida, que elas falharam em escutar a mensagem que Noé 
trouxe e como resultado elas pereceram. 
 

25 Agora, todos nós conhecemos a história das dez virgens, e 
sabemos que a história fala do tempo final e de nós estarmos 
prontos quando o Noivo vier. Nós sabemos que havia algumas que 
estavam prontas e algumas que não estavam. Aquelas que 
estavam prontas celebraram o casamento e aquelas que não 
estavam preparadas foram se aprontar, mas já era tarde demais e a 
porta se fechou sobre elas. 
 

26 Bem, a história começa com a nossa leitura de que todas as 
dez virgens estavam dormindo. Mas então algo as despertou, e nós 
vemos em Mateus 25  que o que desperta as virgens dormentes 
é uma chamada da meia-noite . Não é um sussurro da meia-noite, 
mas uma chamada da meia-noite, em outras palavras, uma alarido, 
o mesmo Alarido, a mesma Mensagem que vemos declarado em 1 
Tessalonicenses 4.   
 

27 A chamada da meia-noite ou alarido diz: “eis que o Noivo da 
Noiva está aqui , saí para encontrá-Lo”. Mas como sabemos, 
algumas tinham azeite em suas lâmpadas e outras não, e nós 
sabemos por muitas Escrituras que o azeite representa o Espírito 
Santo. E as estavam então com azeite em suas vasilhas eram 
aquelas que iam para a ceia das bodas e a porta se fechou. 
 

28 Agora, vamos voltar para 1 Tessalonicenses 4:15-
16  Dizemo-vos, pois, isto, pela Palavra do Senhor: que nós, os que 
ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que 
dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido , 
(essa é a primeira coisa que Ele faz, e isso é para preparar os 
eleitos para o arrebatamento, para prepará-los, uma Mensagem que 
virá adiante. Em seguida, a segunda coisa que acontece, ele diz 
que após o alarido Ele também vem...) com a voz  de arcanjo . 
 

29 Agora, esta é a voz da ressurreição , porque nos é dito 
em Mateus 27:50-53 E Jesus, clamando outra vez com grande 
voz, rendeu o espírito . E eis que o véu do templo se rasgou em 
dois, de alto a baixo; e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras; e 
abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que 
dormiam foram ressuscitados; e, saindo dos sepulcros, depois 
da ressurreição Dele, entraram na cidade santa, e a pareceram a 
muitos.  
 

30 E mais uma vez vemos que quando Lázaro foi ressuscitado 
dentre os mortos foi quando Jesus o chamou para fora da sepultura 
com grande voz. João 11:43-44   E, tendo dito isto, clamou com 
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grande voz : Lázaro, sai para fora . E o defunto saiu, tendo as 
mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. 
Disse-lhes Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir. 
 

31 E voltando a 1 Tessalonicenses 4:16 , o apóstolo Paulo 
continua nos dizendo que a terceira coisa que o próprio Senhor 
faz quando Ele desce , (ele diz), e com a trombeta de Deus ; e os 
que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro . Ele está 
permitindo nós sabermos que diante da trombeta de Deus, os 
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Novamente, vemos que 
seria a Voz de Alarido que os chama da sepultura.   
 

32 Então, em seguida, imediatamente após os mortos em Cristo 
serem ressuscitados, ele diz: “e com a trombeta de Deus ”. E o que 
é esta trombeta de Deus? Ele nos diz a seguir. Sempre vemos nas 
Escrituras que a festa das trombetas era a convocação de uma 
assembléia. Efésios 1:10   De tornar a congregar  em Cristo todas 
as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que 
estão nos céus como as que estão na terra.  
 

33 Assim, o apóstolo Paulo continua dizendo em 1 
Tessalonicenses  4:17  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.  
 

34 Quem são esses “eles” de que ele fala? Em Efésios 1  ele nos 
diz: de tornar a congregar  em Cristo todas as coisas, na 
dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos 
céus como as que estão na terra.  
 

35 Finalmente, o apóstolo nos diz:   Portanto consolai uns aos 
outros com estas palavras.  
 

36 Oh, que conforto temos sabendo que Deus deve vir com um 
Alarido, uma Mensagem em primeiro lugar, e, em seguida, aqueles 
que ouvem essa Mensagem estarão preparados para a Voz da 
ressurreição, e a Trombeta que reúne as pessoas para o 
Arrebatamento. 
 

37 Mas o que dizer daqueles quem ouvem e não atuam sobre 
isso? Eles permanecerão aqui na terra para os juízos. 
 

38 Malaquias 4:1-6    Porque eis que aquele dia vem ardendo 
como fornalha ; todos os soberbos , e todos os que cometem 
impiedade , serão como a palha; e o dia que está para vir os 
abrasará , diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará 
nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome , 
nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; (Observe, ele 
está chegando com grandes campanhas de cura, assim como 
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Jesus veio pela primeira vez com cura e depois seguida por uma 
mensagem. Eles adoraram a cura, mas rejeitaram a mensagem. E, 
como resultado desta vinda, diz ele), e saireis e  saltareis  como 
bezerros da estrebaria. (Em outras palavras, este Ministério trará 
um crescimento até Cristo e uma libertação para o povo de Deus) E 
pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de 
vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos 
Exércitos . (Então, quem vai vir? Aqui diz que o próprio Senhor vai 
fazer isso.) Lembrai-vos da lei de Moisés, Meu servo, que lhe 
mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. 
Eis que Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o 
grande e terrível dia do Senhor; E ele converterá o  coração dos 
pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais ; para que Eu 
não venha, e fira a terra com maldição.  
 

39 Então vemos aí que está chegando um tempo de grande 
aflição como este mundo jamais viu, mas assim como foi nos dias 
de Noé, Deus prometeu enviar de volta uma Mensagem de 
libertação. 
 

40 Minha pergunta a você esta manhã é: você reconhecerá isso 
quando isso chegar? Foi assim que os judeus perderam Jesus; eles 
sabiam que Ele estava por vir. No entanto quando Ele veio de 
acordo com a Escritura – mas não de acordo com a sua 
compreensão da Escritura – eles O rejeitaram, porque Ele não veio 
da maneira que eles pensavam que Ele viria. 
 

41 Então a minha pergunta para você esta manhã é: tem Ele já 
descido com uma Mensagem e você nem sequer sabe? A irmã 
Gwen sabia, e ela viveu sua vida sabendo disso, e se preparando 
para este grande dia, quando a voz de Deus chamar aos Seus 
eleitos, e aqueles que estão vivos e que se reunirão com eles na 
última trombeta, e então seremos levados para fora daqui antes que 
os grandes juízos de Malaquias 4 e Isaías 2 e Isaías 28 
aconteçam. Você está pronto? Será que você verá a irmã Gwen 
quando ela retornar com os santos que dormem? 
 

Oremos...  
 

Tradução: Diógenes Dornelles  
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