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Domínio de Deus no Mundo 
 

De nada serve ao homem conquistar a Lua se acaba por perder a Terra. François Mauriac 1885-1970 
Escritor francês 

 
 

Domínio de Deus no Mundo 

Mundo Antes da Queda 
 
Deus domina. 
Deus está na Terra. 
Adão e Eva viam a Deus. 

 
Gn 3:8: E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher 

da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 
 
 
 

Mundo Antes da Queda 

Mundo Depois da Queda 
 
Satanás é príncipe do mundo. 
Ele domina. 

 
I Jo 5:19 Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. 
Jo 12:31 Agora é o juízo deste mundo; agora será expulso o príncipe deste mundo. 

 
Deus não coabita com o pecado. Todavia Satanás é citado somente umas 15 vezes no Antigo 

Testamento contra algumas centenas de vezes no Novo Testamento. 
 

Mundo Depois da Queda 
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Isto não significa que ele não era importante. Significa sim que não era o único responsável pelo pecado. A natureza 

humana o era. Mais especificamente a carne e o sangue. 
 
Deus requisitava sacrifícios deste modo (carne - leis e sangue - morte e perdão dos pecados). Para chegar a Deus o 

caminho era estreito e difícil.  
As pessoas que tinham uma maior comunhão com Deus puderam aproximar-se de Deus e sentir Sua presença. Alguns até 

chegaram a ver Deus (Jesus)1. 
 

Pessoas que Viram a Deus 
Abrão 

Gn 12:7: Apareceu, porém, o Senhor a Abrão, e disse: À tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe 
aparecera. 

Gn 17:1: Quando Abrão tinha noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda em minha 
presença, e sê perfeito; 

Gn 18:1: Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. 
 

Isaque 
Gn 26:1-2: Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, 

em Gerar. 
E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito; habita na terra que eu te disser; 

 
Jacó 

Gn 32:30: Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: Porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. 
 

Gn 35:1: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali; e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face 
de Esaú, teu irmão. 

Gn 35:9: Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã-Arã, e o abençoou. 

 
1 Ninguém jamais viu a Jeová (Deus). A palavra Senhor, em todo o AT, representa o nome secreto do próprio Deus, que muitos representam como Jeová, ou Jahveh (em toda a Bíblia de Jerusalém), 
ou Javé, ou o Eterno, nome que inclui a idéia de Criador, Causa e Existência eterna. A Bíblia diz claramente que ninguém viu a Jeová (Ex 33:20 e Jo 1:18). Mas há várias ocasiões registradas onde 
um visitante celestial é chamado Jeová: Gn 16:7-14; 22:11-18; 18:1-33; 32:29-30; Jz 6:11-24; 13:21-22; Is 6:5; Ex 3:2-16. A solução é que o próprio Jesus Cristo, que existia antes que houvesse 
mundo ( Jo 1:1-3;17:24), estava revelando-se antes de vir à Terra (I Co 10:4). Isto é comprovado nos versículos dos dois Testamentos que fazem Cristo igual a Jeová: Compare Jr 17:10 com Ap 2:23; 
Is 8:13-14 com I Pe 2:7-8; Is 45:23 com Fp 2:10-11; Is 41:4; 48:12; 44:6 com Ap 1:17; 2:8; e Is 40:1-3 com Jo 1:23. Nota de II Cr 3:1 da Bíblia Vida Nova. 

Acrescente a esta nota o que está em Jo 14:9-10: Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai; como dizes tu: 
Mostra-nos o Pai? 

Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo; mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as Suas obras. 
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Moisés 

Ex 3:4: E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés! Respondeu ele: Eis-me aqui. 
 

Moisés, Arão, Nadabe, Abiú e 70 anciãos 
Ex 24:9-10: Então subiram Moisés e Arão, Nadabe e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés 

havia como que uma calçada de pedra de safira, que parecia com o próprio céu na sua pureza. 
 

Davi 
II Cr 3:1: Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no 

lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o jebuseu. 
 

Salomão (em sonhos) 
I Rs 3:5: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. 
I Rs 9:1-2: Sucedera pois que, tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto lhe aprouve fazer, 

apareceu-lhe o Senhor segunda vez, como lhe tinha aparecido em Gibeão. 
 

Isaías 
Is 6:5: Então disse eu: Ai de mim! pois estou perdido; porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio dum povo de impuros lábios; e 

os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos! 
 

Deus Novamente na Terra 
Mas este privilégio de ver a Deus era de alguns somente. 
 

Então veio Jesus, o filho de Deus, e foi morto pelos judeus e romanos. Em suma, o mundo matou Jesus. Esta morte 
condenou o mundo. O mundo continua muito distante de Deus, pois Deus não concorda nem coabita com o pecado. Ainda mais 
depois de matarem seu Filho. Mas Jesus foi morto para abolir os sacrifícios. O que é morte para o mundo (muito pior que no AT) é 
vida para o crente em Jesus. 

 

Mundo Depois de Jesus 
Todo judeu, romano, grego ou qualquer outra etnia que crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o holocausto (que 

morreu por nós) para salvar do pecado e da morte (que o pecado nos traz), está salvo. Nossa luta não é mais contra o mundo, 
sangue ou carne agora, mas contra Satanás. 

 

Ef 6:11-12: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo; pois não é contra carne e 
sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes 
espirituais da iniquidade nas regiões celestes. 
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Deus nos deu liberdade de escolha. É o chamado Livre Arbítrio. Escolhemos a Ele, por intermédio de Jesus, ou 
escolhemos o pecado e Satanás. 

 

O livro de Jó (Jó 1:8-12) mostra esta disputa. 
Em primeiro lugar Satanás não pode interferir na vida de um crente sem a permissão de Deus. Na vida de um não crente 

em Jesus, Satanás está livre para atuar, pois é uma lei divina. Sem a proteção de Jesus, os demônios estão livres para agir. 
Em segundo lugar toda vez que Satanás (ou anjos bons enviados da parte de Deus)2 testa a fidelidade de um crente com 

provações, privações e tribulações, e o crente vence, Deus vence. Seu placar é acrescido de um tento, ganha um novo galardão (Mt 
5:11-12; Mt 6:19-21; Mt 10:42; Lc 6:35 e Ap 22:12), e Satanás é novamente humilhado, como Jó o fez. 

 

Explicando tão convincentemente assim, a ação de Satanás, é que muitos estudiosos acham que Jó é o livro mais antigo da 
Bíblia. Note ainda que não se fala em dízimo no livro de Jó, pois ele haveria de ser descrito somente na época de Abraão - Gênesis 
14:20. Creio que Jó é anterior à Abraão. 

 

Como o homem é desobediente, pecador e ingrato, Deus criou Planos de Salvação.  Os homens devem segui-los e com 
isto encontrarem o caminho que leva a Deus e à salvação. O homem desonrou a todos eles.  

O intervalo de tempo entre um plano e outro, assim como todas as atividades dentro deste intervalo é chamado por alguns 
de Dispensação.  

 

Veremos com maiores detalhes o que vem a ser dispensação no livro 23 - Apocalipse - Deus Revelando o Futuro. 
 
 

Como o homem não conseguiu cumprir sua parte em todos o planos de salvação, só restou a 
Deus mandar seu Próprio Filho, Jesus, com um plano definitivo para a salvação da raça humana. 

 
É este o plano que está atualmente em vigor. O plano encontra-se descrito em todo o Novo 

Testamento, mas está resumido nesta passagem: 
 
Se você não decorou ainda do capítulo passado, está na hora de decorar: 

Jo 3:16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 
nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

 
 Mundo Depois de Jesus 

 

Agora para chegar a Deus somente por Jesus. 

 
2 Veja a explicação sobre anjo destruidor e anjos de Deus no livro sobre Anjos e Demônios - Os soldados do Bem e do Mal. 
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Questionário 
1. Quais as pessoas que viram a Jesus no Antigo Testamento? 
 

 
 
 

2. Depois da vinda de Jesus na Terra, como se consegue a Salvação? 
 

 
 
 

3. O que é Livre Arbítrio? 
 

 
 
 

4. Por que Deus criou Planos de Salvação? 
 

 
 
 

5. O que é Dispensação? 
 

 
 
 

6. Qual o versículo base do último e atual Plano de Salvação que Deus instituiu? 
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Dispensações 
 

A vida só pode ser entendida olhando-se para trás. Mas só pode ser vivida olhando-se para frente. S. 
Kierkegaard 

 

Dispensações 

Histórico 
O movimento dispensacionalista surgiu em Plymouth, na Inglaterra, sendo popularizado por J. N. Darby (1800-1882), líder 

dos Irmãos Livres de Plymouth. É uma esquematização escatológica (doutrina das coisas que deverão acontecer no fim dos 
tempos) e teve grande aceitação entre os evangélicos (muito mais no Norte dos Estados Unidos) no movimento evangelístico que 
gerou muitos institutos bíblicos, missões de fé e a famosa Bíblia de Scofield, criada por C. I. Scofield (1843-1921). 

 
Darby cria que os propósitos de Deus nas Escrituras podiam ser entendidos através de uma série de períodos de tempo 

chamados dispensações. 
 
No momento de sua morte, Darby havia deixado quarenta volumes de escritos e uns mil e quinhentos congressos realizados 

ao redor do mundo. Através de seus livros, que incluem quatro volumes acerca de profecia, o sistema de dispensações foi levado a 
todo o mundo de fala inglesa, que no século passado até meados deste século era uma população bastante significativa. 

 
Em dias recentes a popularidade de Hal Lindsay, devido principalmente o livro A Agonia do Planeta Terra, demonstram a 

grande expansão da teoria dispensacionalista. 
 
 

Conceito 
Segundo a Bíblia de Scofield, Dispensação é um período de tempo em que o homem é provado a respeito de sua 

obediência à certa revelação da vontade de Deus. 
 
De acordo com o sistema apresentado pelos dispensacionalistas, há de 6 a 9 épocas (o mais comum é 7) da história da 

salvação desde a criação do homem. Deus começa uma dispensação com misericórdia e a termina com julgamento. 
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Esquemas Dispensacionais Representativos3 

J. N. Darby 
1800-1882

J. H. Brookes 
1830-1897

James M. Gray 
1851-1935

C. I. Sofield 
1843-1921

Estado paradísico Éden Edênico Inocência
(até o Dilúvio) Antediluviano Antediluviano Consciência
Noé Patriarcal Patriarcal Governo Humano
Abraão  Promessa
Israel (sob a lei, sob sob o 
sacerdócio, sob os reis)

Mosaico Mosaico Lei 

Gentios Messiânico Igreja Graça
Espírito Espírito Santo  
Milênio Milenar Milenar Reino
  Plenitude do tempo  
  Eterno  

 

 
Veja no quadro a seguir cada uma das dispensações: 

 
3 Adaptado de Charles C. Ryrie, dispensationalism Today (Dispensacionalismo Hoje) (Chicago: Moody Press, 1965), p. 84. 
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Quadro das Dispensações e suas Épocas 
Ordem Dispensação Quando Livro/Versículo Duração Ordem Dada O que fez o 

transgressor
Condenação dos 
transgressores

Destino  
dos transgressores

  Criação dos céus e da terra Gn 1:1 1 dia ou era
  Terra sem ordem Gn 1:2 1 dia ou era
  Terra reconstruída Gn 1:9 1 dia ou era
  Criação dos seres vivos Gn 2:6 3 dias ou eras

1 Inocência ou 
Liberdade 

Criação do homem até a 
expulsão do jardim do Éden

Gn 2:7 a  
Gn 3:24 

Desconhecida Não comer da árvore 
do conhecimento do 

bem e do mal. 

Desobedeceu e 
comeu. 

Concupiscência da 
carne, dos olhos e 
soberba da vida.

Maldição sobre o 
homem. 

Gn 3:14-19 

Expulsão do Jardim. 
Gn 3:24 

2 Consciência Expulsão do jardim do 
Éden até o dilúvio 

Gn 4:1 a 
Gn 8:14

1656 anos4 
pelo menos

Fazer o bem e escolher 
o que é reto. Gn 4:6-7 

Fez o mal. 
Mt 24:37-39

Deus destruiu a 
carne. Gn 6:13

Dilúvio - 
8 salvos.

3 Governo 
Humano ou 

Civil

Dilúvio até a Dispersão dos 
Povos 

Gn 8:15 a 
Gn 11:9 

427 anos Governo para Deus. Gn 
9:5-6 

Construíram a Torre 
de Babel. Gn 11:4 

Confusão de 
Línguas. 
Gn 11:7

Povo disperso. Gn 11:8 

4 Promessa ou 
Patriarcal

Da chamada de Abrão até 
o cativeiro no Egito 

Gn 12:1 a 
Ex 18:27

430 anos Permanecer na terra da 
promessa. Gn 12:5 

Ida para o Egito. Escravidão. No Egito sob domínio do 
Faraó.

5 Lei Do cativeiro no Egito até a 
morte de Jesus 

Ex 19:01 até Jo 
19:42 

1491 anos Guardar a lei. Falhou em guardar a 
lei. 

Divisão de Reinos 
Norte e Sul. 

I Rs 11:29-40

Dispersão de Israel. 
Maldição - Mt 27:25 e Jo 

19:11
6 Graça Ressuscitar de Jesus até 

Início da Tribulação 
Jo 20:1 a 
Ap 16:16

Mais que 1986 
anos

Aceitar a Cristo, 
crendo. Jo 3:16

Falhou em aceitar a 
Cristo.

Juízo e condenação 
eterna.

Desconhecimento de Cristo e 
do Pai. Separação.

7* Tribulação Início da Tribulação até 
Segunda Vinda de Jesus 

De Ap 16:17 a 
Ap 20:3 

7 anos Adorar a Deus e se 
recusar a adorar a 

Besta.

Não se arrependeu. 
Adorou a Besta. 

Batalha do 
Armagedom. 
Destruição.

Morte no Armagedom. 

8 Milênio Da Segunda Vinda de 
Jesus até o Julgamento do 

Grande Trono Branco 

Ap 20:3 a Ap 
20:15 e Is 25:6-
9; Is 65:17-25; 
Mq 4:1-4; Sf 

3:14-20; Zc 8:3-
8; Zc 8:20-23; 
Zc 14:16-21

1000 anos Submeter-se ao Filho. Obediência Fingida. Fogo os Devora. 
Ap 20:9 

Lançado no Lago de Fogo. 

9* Paraíso 
Celestial 

A partir do Julgamento do 
Grande Trono Branco até a 

Eternidade 

Toda a Bíblia 
especialmente 
de Ap 21:1 a 

22:5

Eterna Louvar e agradar a 
Deus. Participar da 
Comunhão com o 

Criador.

Não haverá. Já foram 
condenados. 

Já estão no inferno. 

* Estas dispensações não são consideradas por alguns autores, incluindo-as nas demais. Use o mnemônico: Interessante Como Gostamos de Prêmios, 
Liberdade e Ganhar Milhões. 

 
4 A cronologia que computa as épocas, tomando nomes de pessoas e o cumprimento de suas vidas como base, traria o dilúvio 1656 anos depois da criação de Adão à imagem de 
Deus. Há piedosos estudiosos da Bíblia que crêem que devemos computar as épocas tomando por base as famílias, consoante alcancem ou percam a preeminência, como acontece 
nos casos de dinastias. Assim sendo, a família de Sete teria tido origem quando Adão contava com 130 anos de idade e alcançara a hegemonia quando a tribo de Adão já tinha 
governado por 930 anos. Tal método de contagem colocaria o nascimento de Noé no ano de 7625 e o Dilúvio no de 8225 depois da criação de Adão. Como “Israel” refere-se a um 
homem, e a uma nação, da mesma forma, os antediluvianos poderiam ser primeiramente pessoas e, mais tarde famílias (conforme Moabe, Amom, Amaleque). Nota de Gn 5:32 da 
Bíblia Vida Nova. 
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Mas alguém pode dizer: Como resumir tudo isto? Como posso entender o plano de Deus para a raça humana desde a criação 
do homem?  

 
Charles C. Ryrie, um americano, escreveu em 1965 o seguinte sobre as dispensações: 
 

A base da salvação em cada era é a morte. A partir da dispensação da Graça a morte é de Jesus Cristo. 
A exigência para a salvação em cada era é a fé. 
O objeto da fé em cada era é Deus. 
E finalmente, é o conteúdo da fé que muda nas várias dispensações 

 
Praticamente todas as dispensações já se cumpriram ou estão se cumprindo. Resta somente a dispensação do Milênio e do 

Paraíso Celestial (o céu).  
 
Justamente porque não se cumpriram é que existem divergências com relação a elas, principalmente o Milênio.  
 
Gerou-se então alguns grupos de interpretação de Escatologia, que passaremos a apresentar a seguir, para que se complete o 

estudo das dispensações. 
 
 

 
Variedade das Teorias Escatológicas 

Na verdade as teorias escatológicas surgiram antes das dispensações.  
 
A doutrina das coisas futuras (Escatologia) tem sido um dos elementos que mais tem provocado divisão na História cristã 

recente.  
 
E a divergência está principalmente com relação à existência ou não do milênio ou quando ele se dará. 
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Quadro das Teorias Escatológicas 
Teoria Conceito Volta de Jesus Mil anos Grande Tribulação Israel = Igreja? Arrebatamento 

Pré-milenista 
Histórica ou 

Clássica 

O retorno de Cristo será precedido de 
certos sinais, depois seguidos de um 

período de paz e justiça.

Antes dos 1000 
anos 

Jesus reinará num reino 
terreno e também espiritual. 

Depois do arrebatamento 
secreto e antes da 2a vinda.

Igual O arrebatamento e a 
volta de Cristo é um só 

evento. 
Amilenista Contínuo crescimento paralelo do bem 

e do mal. O Reino de Deus já está 
presente no mundo por meio da sua 

Palavra, do seu Espírito e da sua 
Igreja. 

Depois dos 1000 
anos 

Já está acontecendo. É o 
período entre a 1a e a 2a vinda. 

Já houve, no tempo dos 
romanos principalmente. 

Diferente. Igual 
para os 

amilenistas 
modernos. 

Não existirá o 
arrebatamento, 

somente a ressurreição 
geral. 

Pós-milenista O Reino de Deus está sendo 
estabelecido agora pelo ensino e 

pregação. A conseqüência da 
evangelização mundial será o Milênio, 

com paz e justiça, já no presente 
momento. 

Depois dos 1000 
anos 

Haverá paz no mundo. Inicia 
após divulgação universal do 

Evangelho e conversão 
mundial. Na verdade já está 

acontecendo para os 
participantes do cristianismo. 

Antes da 2a vinda.  Diferente. Não existirá o 
arrebatamento, 

somente a ressurreição 
geral. 

Pré-milenista 
Dispensacionalista 

Conceito igual o pré-milenista 
histórico, mas a vinda será em dois 
estágios: Ele virá para a sua igreja 

(arrebatamento) e depois com a sua 
igreja (revelação). Os eventos são 
separados por uma tribulação de 7 

anos. 

Antes dos 1000 
anos 

Jesus reinará nesta Terra 
somente depois da vitória no 

Armagedom. 

Depois do arrebatamento 
secreto e antes da 2a vinda.

Diferente. O arrebatamento 
ocorrerrá antes da 

tribulação (pré-
tribulacionista). 

do Autor O retorno de Cristo será precedido de 
certos sinais, depois seguidos de um 

período de paz e justiça, quando virá a 
tribulação, a guerra final, o 

arrebatamento e a vinda de Cristo. 

Antes dos 1000 
anos 

Jesus reinará nesta Terra 
somente depois da vitória no 

Armagedom. 

Depois do arrebatamento 
secreto e antes da 2a vinda.

Diferente. O arrebatamento 
ocorrerá quase no final 

da tribulação, pouco 
antes da 2a vinda, ou 
junto com a 2a vinda 

(um evento só). 

 
Comparação entre Israel e a Igreja 

Semelhanças 
 Nem Israel nem a Igreja representam a totalidade do programa de Deus. Ambos participam do programa mais amplo do Reino de Deus e visam glorificar a Deus, embora 

de maneiras diferentes. Existe uma continuidade entre as 2 entidades. 
 

Diferenças 
 Relação Chefia Nacionalidade Interação Divina Dispensações Princípio Regente 

Israel Baseada no 
nascimento físico

Abraão Uma nação Nacional e individual A partir de 
Abraão

Incorporado na aliança mosaica (no 
fututo, a nova aliança)

Igreja Baseada no 
nascimento espiritual 

Cristo De todas as nações Salvação individual, mas 
relacionamento no corpo de Cristo 

Restrita somente 
à presenta data 

Um sistema de graça que inclui a lei, 
apesar da ênfase no Amor. 
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Esquema das Teorias Escatológicas 
Dos Intelectuais e Teólogos Liberais 
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Amilenismo 
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Pós-milenismo 
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Pré-milenismo e Dispensacionalismo 
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Do Autor 

Comentário do Autor 

A teoria pré-milenista e dispensacionalista é hoje a 
teoria mais aceita na igreja evangélica. É teoria porque a Bíblia 
infelizmente dá margem a mais de uma interpretação sobre o 
assunto. É por isto que existem quatro (amilenistas, pós-
milenistas, pré-milenistas e dispensacionalistas, que se 
confundem com os pré-milenistas). Todavia existe uma parte da 
teoria dispensacionalista que apresenta também divergências de 
opiniões. É quanto ao arrebatamento. Ele irá acontecer antes, no 
meio ou no final da tribulação - como o milênio. 

Se você analisar a Bíblia ao pé da letra, isto é, 
buscando estas informações nos locais onde se fala sobre 
arrebatamento, a Bíblia nos diz que será momentos antes da volta 
de Cristo, ou seja, no final da tribulação (pós-tribulação). 

No livro, Fundamentos da Teologia Pentecostal, volume 
II, de Guy P. Duffield e Nathaniel Van Cleave, encontramos o 
seguinte texto na pág. 374 e 375: 

 
Teoria do arrebatamento pós-tribulação: Os que sustentam esta teoria acreditam que os crentes passarão pela tribulação e que o arrebatamento ocorrerá simultânea e imediatamente antes 

da vinda do Senhor em juízo. Eles afirmam que o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo para reinar são apenas aspectos diferentes de um único evento que acontecerá no final da grande tribulação, 
justamente antes da derrota da Besta e seus seguidores e do início do milênio. Os melhores defensores contemporâneos do arrebatamento pós-tribulação são: 

Dr. George E. Ladd, em The Blessed Hope (A Bem-aventurada Esperança, Eermans, 1957); 
A Theology of the New Testament (Uma Teologia do Novo Testamento, Zondervan, 1977); 
J. Barton Payne, na Encyclopedia of Biblical Prophecy (Enciclopédia de Profecia Bíblica, Harper & Row, 1973). 

 
Destes autores, o mais conhecido é o primeiro, com inúmeros livros traduzidos para o português. Tenho também sido um defensor desta teoria do 

arrebatamento pós-tribulacionista. 
 
Em minha vida teológica tenho-me guiado pela Palavra de Deus, e após muito estudar Escatologia, descobri esta posição por acaso, na Bíblia. Somente 

após ler outros autores sobre o assunto, entre os quais este livro citado acima, encontrei partidários de minha idéia, ou melhor, eles agora têm um partidário de 
suas idéias, uma vez que eles foram antecessores nestes estudos. Apresento a seguir o que encontrei, para que o leitor possa entender melhor o porquê da ideia 
do arrebatamento pós-tribulação: 

 
Arrebatamento antes da tribulação: Quem disse isto se baseou principalmente numa passagem: I Co 15:51-53, dando uma interpretação própria para 

ela. Ao soar da última trombeta..., analisando-a como a sétima trombeta citada em Ap 11:15 em diante. Quando é tocada a sétima trombeta, inicia-se a 
tribulação. Mas para os judeus, trombeta está associado com festividades, triunfos e eventos escatológicos. Paulo, como judeu, escrevendo aos Coríntios, não 
estava referindo-se àquela sétima trombeta, e sim a uma trombeta que anuncia os eventos escatológicos. Quando foi escrito I Coríntios, o Apocalipse não havia 
ainda sido escrito! 
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Quem crê que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, baseou-se ainda em outras passagens que dizem que os salvos não sofrerão os tormentos 
do “Anticristo” e demais malfeitores. Mas estas passagens referem-se àqueles que são obedientes à Palavra de Deus e que desejam se dar bem já nesta vida. E 
quando estão associadas à tribulação que ocorreria depois daqueles escritos, referem-se a fatos que já aconteceram, principalmente no tempo da perseguição do 
império romano e no tempo da destruição do templo de Jerusalém por volta do ano 70 A.D. Nenhuma delas está associada à Segunda Vinda, e sim à primeira 
vinda de Cristo. Por isto que “coincidentemente” todas são passagens do Antigo Testamento. 

 
A vinda do Senhor ocorrerá depois da tribulação. Quanto a isto não há dúvida. Em I Ts 4:15 diz: “...nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do 

Senhor...”. Implica, por isto, que os salvos também ficarão aqui na época da tribulação. 
E mais: Jesus exorta aos cristãos como devem proceder na tribulação em Mt 24:15-28; Lc 21:20-24 e Mc 13:14-28. Como pode ocorrer estas exortações 

se todos já estaremos arrebatados? Não, não estaremos arrebatados. Estaremos aqui na tribulação, e seremos arrebatados logo após os salvos mortos serem 
ressuscitados, e momentos antes da vinda do Senhor Jesus. 

 
Existe ainda uma passagem que tira toda e qualquer dúvida. Jesus cita em Mc 13:26-27: 

Então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória. 
E logo enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. 

E ajuntará os seus eleitos, em outra versão, seus escolhidos, quando estiver já vindo nas nuvens. No momento da sua aparição, nas nuvens, seremos 
[os salvos, os eleitos, os escolhidos] elevados da Terra aos céus juntamente com Jesus e Seus Anjos. 

Como ninguém discorda que Jesus virá no final ou depois da tribulação, esta passagem associa a sua volta ao arrebatamento. Serão juntos\, ou 
separados por um período bem curto de tempo. 

 
Por todo o Novo Testamento existem citações para ficarmos vigilantes para a Volta de Jesus. Não diz para ficarmos vigilantes para o arrebatamento. Uma 

vez que os pré-tribulacionistas afirmam que o arrebatamento ocorrerá 7 anos antes da Volta de Jesus, quando formos arrebatados, saberíamos que após 7 anos, 
viria Jesus. Os que ficarem e o diabo saberiam quando Jesus voltaria, e ficariam preparados para guerrear. E a Bíblia é categórica. Em Mt 24:36-44 Jesus adverte-
nos: 

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 casamento5, 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. 
 Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado outro; estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e 

deixada a outra. 
Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor; sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia 

de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 
Por isso ficai também vós apercebidos; porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do homem. 

 

 
5 Descrição característica de uma situação de corrupção generalizada, conforme a Bíblia descreve dos momentos antes do dilúvio em Gn 6:11: A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia 
de violência. Isto é o que vai estar acontecendo na grande tribulação. Ou será que é o que já está acontecendo... 
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Portanto a surpresa está na Volta de Jesus e não no arrebatamento. Lembre-se de: “o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo para reinar são 
apenas aspectos diferentes de um único evento.” A Bíblia não separa os dois. Os homens que o fizeram assim. 

 
E finalmente a passagem fundamental, sobre a qual não há dúvida que a finalidade da grande tribulação, é senão passar provas aos verdadeiros Filhos 

de Deus. Se passarmos nesta prova final, seremos aprovados definitivamente para o céu (lapidados e treinados). 
 
Em Ap 15:2 diz e os que tinham vencido a besta e a sua imagem os vencedores da besta.  
 
Eles terão lugar de destaque nos céus. Veja também em Ap 7:14:  
 
Estes são os que vêm da grande tribulação, e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.  
 
Se a besta apareceu na grande tribulação, como poderemos vencer a besta se formos arrebatados.  
 
Se existem pessoas salvas no céu, salvos, com vestiduras brancas, vindo da tribulação, como pode o arrebatamento da igreja ter ocorrido antes, talvez 

ainda levando o Espírito Santo junto, mas sem, contudo, levar estes?  
 
Como pode Jesus deixar alguns para trás? 
 
Portanto, Jesus com suas escrituras apocalípticas está nos alertando e ensinando para não nos deixarmos corromper pela besta e seus cúmplices na 

grande tribulação, momento que deveremos mais uma vez ser provados. 
 
E se passarmos nestes testes, com as forças que a Palavra de Deus e o Espírito Santo têm nos dado, seremos vencedores, e poderemos ser aquelas 

pessoas com vestes brancas e um lugar de destaque. 
 
 

Conclusão 
Esperamos que o conhecimento das teorias escatológicas possa situá-lo dentro do difícil assunto escatológico.  
 
As informações aqui contidas são somente um preâmbulo e pré-requesito do estudo da Escatologia que virá com muito mais 

vigor no livro 28. O estudo das dispensações e do Apocalipse é necessário muito mais agora, quando passamos pelos últimos 
momentos da dispensação da graça.  

 
Ap 22:7: [Jesus nos alerta:] Eis que cedo venho; bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 
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Comparação entre Teologia do Pacto e Dispensacionalismo6 
Ponto de Vista Teologia do Pacto Dispensacionalismo

Descrição A teologia do pacto concentra-se em um grande pacto geral conhecido 
como o pacto da graça. Alguns o tem denominado pacto da redenção. Ele é 
definido por muitos como um pacto eterno entre os membros da Trindade, 
incluindo os seguintes elementos: (1) o Pai escolheu um povo para ser seu; 
(2) o Filho foi designado, com seu consentimento, para pagar o castigo do 
pecado desse povo; e (3) o Espírito Santo foi designado, com seu 
consentimento, para aplicar a obra do Filho ao seu povo escolhido.  
Esse pacto da graça é realizado na terra, historicamente, por meio de 
pactos subordinados, iniciando com o pacto das obras e culminando com a 
nova aliança, que cumpre  e completa a obra graciosa de Deus em relação 
aos seres humanos, na terra. Esses pactos incluem o pacto adâmico, o 
pacto noaico, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico e a 
nova aliança. 
O pacto da graça também é usado para explicar a unidade da redenção ao 
longo de todas as eras, começando com a Queda, quando terminou o pacto 
das obras. 
A teologia do pacto não considera cada pacto separado e distinto. Ao 
contrário, cada pacto apóia-se nos anteriores, incluindo aspectos dos 
mesmos e culminando na nova aliança. 

A teologia dispensacionalista vê o mundo e a história da humanidade como 
uma esfera doméstica sobre a qual Deus supervisiona a realização do seu 
propósito e vontade. Essa realização do seu propósito e vontade pode ser 
vista ao se observarem os diversos períodos ou estágios das diferentes 
economias pelas quais Deus lida com a sua obra e com a humanidade em 
particular. Esses diversos estágios ou economias são chamados 
dispensações. O seu número pode chegar a sete: inocência, consciência, 
governo humano, promessa, lei, graça e reino. 

O Povo de Deus Deus tem um povo, representado pelos santos da era do Antigo Testamento 
e os santos da era do Novo Testamento. 

Deus tem dois povos - Israel e a igreja. Israel é um povo terreno e a igreja é 
o seu povo celestial. 

O Plano de Deus para o 
Seu Povo 

Deus tem um povo, a igreja, para o qual ele tem um plano em todas as eras 
desde Adão: reunir esse povo em um só corpo, tanto na era do Antigo 
quanto do Novo Testamento.  

Deus tem dois povos separados, Israel e a igreja, e tem também dois 
planos separados para esses dois povos  distintos. Ele planeja um reino 
terreno para Israel. Esse reino foi adiado até a vinda de Cristo com poder,  
uma vez que Israel o rejeitou na sua primeira vinda.  Durante a era da igreja 
Deus está reunindo um povo celestial. Os dispensacionalistas discordam se 
os dois povos permanecerão distintos no estado eterno.

O Plano Divino de 
Salvação 

Deus tem um plano de salvação para o seu povo desde a época de Adão. E 
um plano de graça, sendo a realização do pacto eterno da graça, e vem 
por intermédio da fé em Jesus Cristo.  

Deus tem somente um plano de salvação, embora isso muitas vezes seja 
mal-compreendido por causa de inexatidões em alguns escritos 
dispensacionais.  Alguns têm ensinado ou entendido erroneamente que os 
crentes do Antigo Testamento foram salvos por obras e sacrifícios. Todavia, 
a maior parte crê que a salvação sempre foi pela graça mediante a fé, mas 
que o conteúdo da fé pode variar até a plena revelação de Deus em Cristo. 

O Lugar de Destino 
Eterno do Povo de Deus 

Deus tem somente um lugar para seu povo, uma vez que ele tem somente 
um povo, um plano para esse povo e um plano de salvação. O seu povo 
estará na sua presença por toda a eternidade. 

Existem divergências entre os dispensacionalistas quanto ao futuro estado 
de Israel e da igreja. Muitos crêem que a igreja irá sentar-se com Cristo no 
seu trono na Nova Jerusalém durante o milênio quando ele governar as 
nações, ao passo que Israel será a cabeça das nações da terra.

 
6 Este quadro representa concepções tradicionais e está baseado principalmente no estudo de Richard P Belcher, A Comparison of  Dispensationalism and Coverumt Theology [Comparação entre o 
Dispensacionalismo e a Teologia do Pacto] (Columbia, S.C.: Richbarry Press, 1986). 
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O Nascimento da Igreja A igreja existiu antes da era do Novo Testamento, incluindo todos os 
remidos desde Adão. O Pentecoste não foi o início da igreja, mas a 
capacitação do povo de Deus, manifesta na nova dispensação. 

A igreja nasceu no dia de Pentecoste e não existiu na história até aquele 
momento. A igreja, o corpo de Cristo, não é encontrada no Antigo 
Testamento, e os santos do Velho Testamento não são parte do corpo de 
Cristo.

O Propósito da Primeira 
Vinda de Cristo 

Cristo veio para morrer pelos nossos pecados e para estabelecer o Novo 
Israel, a manifestação da igreja do Novo Testamento. Essa continuação do 
plano de Deus colocou a igreja sob um pacto novo e melhor, que foi uma 
nova manifestação do mesmo Pacto da Graça. O reino que Jesus ofereceu 
foi o reino presente, espiritual e invisível. 
Alguns pactualistas (especialmente pós-milenistas) também vêem um 
aspecto físico no reino. 

Cristo veio para estabelecer o reino messiânico. Alguns dispensacionalistas 
crêem que ele deveria ser um reino terreno em cumprimento às promessas 
do Velho Testamento feitas à Israel. Se os judeus tivessem aceito a oferta 
de Jesus, esse reino terreno teria sido estabelecido de imediato. Outros 
dispensacionalistas crêem que Cristo estabeleceu o reino messiânico em 
alguma forma da qual a igreja participa, mas que o reino terreno aguarda a 
segunda vinda de Cristo à Terra. Cristo sempre teve em mente a cruz antes 
da coroa. 

O Cumprimento da Nova 
Aliança 

As promessas da Nova Aliança mencionadas em Jeremias 31:31ss são 
cumpridas no Novo Testamento. 

Os dispensacionalistas não concordam se somente Israel irá participar da 
Nova Aliança, numa época posterior, ou se tanto a igreja como Israel 
participam conjuntamente. Alguns dispensacionalistas acreditam que existe 
só uma nova aliança com duas aplicações: uma para Israel e outra para a 
Igreja. Outros acreditam que existem duas novas alianças: uma para Israel 
e outra para a igreja.

O Problema do 
Amilenismo e do Pós-

Milenismo versus o Pré-
Milenismo 

A teologia do pacto tem sido historicamente amilenista, crendo que o reino é 
presente e espiritual, ou pós-milenista, crendo que o reino está sendo 
estabelecido na Terra e terá culminação na vinda de Cristo. Em anos 
recentes alguns teólogos do pacto têm sido pré-milenistas, crendo que 
haverá uma futura manifestação do reino de Deus na Terra. No entanto, a 
relação de Deus com Israel estará em conexão com a igreja. Os pós-
milenistas crêem que a igreja está instaurando o reino agora e que Israel 
finalmente se tornará uma parte da igreja. 

Todos os dispensacionalista são pré-milenista, embora não 
necessariamente pré-tribulacionistas. Esse tipo de pré-milenista crê que 
Deus irá voltar-se novamente para a nação de Israel, à parte de sua obra 
com a igreja, e que haverá um período de mil anos em que Cristo reinará no 
trono de Davi, de acordo com as profecias do Antigo Testamento e em 
cumprimento das mesmas. 

A Segunda Vinda de 
Cristo 

A vinda de Cristo irá trazer o juízo final e o estado eterno. Os pré-milenistas 
afirmam que um período milenar irá preceder o juízo e o estado eterno. Os 
pós-milenistas crêem que o reino está sendo estabelecido pelo trabalho do 
povo de Deus na Terra, até o momento em que Cristo irá consumá-lo, na 
sua vinda. 

De acordo com a maioria, primeiro irá ocorrer o Arrebatamento, e então um 
período de tribulação, seguido do reino de Cristo durante mil anos, após o 
qual haverá o juízo e o estado eterno. 
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Questionário 
1. O que é dispensação? 
 

 
 

2. Quais as dispensações pela ordem? 
 
 

 
3. Quais das dispensações não são consideradas por alguns autores? 

 
 

 
4. Qual a dispensação que atualmente estamos? 

 
 

 
5. Qual a exigência para a salvação em cada dispensação? 

 
 

 
6. Para um Pré-milenista, quando será o milênio? 

 
 

 
7. Quanto tempo durará a Tribulação? 

 
 

 
8. Qual a teoria escatológica que mais lhe parece adequada segundo a Bíblia? 
  Pré-milenista   Amilenista   Pós-milenista  Dispensacionalista   Do autor 
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De acordo com o sistema apresentado pelos dispensacionalistas, há de 6 a 9 épocas (o mais comum é 7) da história da 
salvação desde a criação do homem. Deus começa uma dispensação com misericórdia e a termina com julgamento.

Darby cria que os propósitos de Deus nas Escrituras podiam ser entendidos através de uma série de períodos de tempo 
chamados dispensações.

Segundo a Bíblia de Scofield, Dispensação é um período de tempo em que o homem é provado a respeito de sua 
obediência à certa revelação da vontade de Deus.

Em dias recentes a popularidade de Hal Lindsay, devido principalmente o livro A Agonia do Planeta Terra, demonstram a 
grande expansão da teoria dispensacionalista.

O movimento dispensacionalista surgiu em Plymouth, na Inglaterra, sendo popularizado por J. N. Darby (1800-1882), líder 
dos Irmãos Livres de Plymouth. 
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Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas 
e empresas sua experiência de Engenheiro, 

Professor e Consultor de Informática.

Professor Edson de Almeida e Franzen
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www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 
www.teologiapelainternet.com.br.
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escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 
libertação espiritual e material das pessoas. 

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 
casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 
Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é professor 
desde 1978, engenheiro agrônomo formado em 1985, 
pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

-�Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da 
loja e dos produtos e serviços: www.nbz.com.br/loja.

-�Formado em Teologia pelo Instituto Teológico 
Quadrangular de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.
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Universidade Federal do Paraná (UFPr).

-�Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 
pelo Instituto SPEI de Curitiba.

-�Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 
www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 
as igrejas . www.easyslides.com.br

-�Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

- Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 
empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-�Especialista em Marketing Empresarial e Político.
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Fundamentos de BD).

-�Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 
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