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2) ABSTRACT.1 

Many try to separate the body of Christ in distinct pieces, or say that Jesus 

has two bodies, two or more people. However, the word has many verses showing 

that God ALWAYS project was to form one spiritual priestly people, one spiritual 

descent, one spiritual body to her son Jesus. 

3) INTRODUÇÃO. 

Através deste estudo saberemos que: 
 

 A distinção entre Judeus e igreja/gentios no tocante a salvação, tem 
como consequência a formação de dois povos do Senhor. Essa separação 
entre judeus e gentios salvos, quanto à formação de um povo único 
do Senhor, não tem fundamento bíblico; 

 
 A separação entre Judeus salvos e gentios salvos dar lugar a criação 

de algumas heresias, inclusive no tocante ao arrebatamento fatiado 
do corpo de Cristo.  

 
Enfim, vamos ao assunto corpo de Cristo como sinônimo de Israel espiritual 

de Deus2, um povo único de Deus... 

4) O POVO DO SENHOR, O CORPO DE CRISTO É DIVIDIDO EM VÁRIOS CORPOS?  

Resposta: NÃO É VERDADE que o corpo de Cristo seja dois ou mais corpos. JESUS 
TEM UM SÓ CORPO ESPIRITUAL SACERDOTAL. Jesus tem um SÓ POVO LAVADO E REMIDO NO 
SANGUE DO CORDEIRO DE DEUS.  

 

                                                           
1 Muitos tentam separar o corpo de Cristo em pedaços distintos, ou dizem que Jesus tem dois corpos, dois 
ou mais povos.  

 
No entanto, a palavra apresenta muitos versículos demonstrando que o projeto de Deus SEMPRE foi formar 
um só povo sacerdotal espiritual, uma só descendência espiritual, um só corpo espiritual para seu filho 
Jesus.  

 
 
2  O ISRAEL ESPIRITUAL DE DEUS: 

 

 GÁLATAS  6:15-16  Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova 

criatura. 16 E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre o ISRAEL DE DEUS. 

 

 ROMANOS 9:23-26 ... Vasos de misericórdia, 24 os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas 

também dentre os gentios.   25 ... Chamei meu povo ao que não era meu povo ... 26 e sucederá que no lugar em que foi 

dito: Vós não sois meu povo, aí serão chamados FILHOS DO DEUS VIVO;  

 
 ISAÍAS  44:(c) ... Desde que ordenei UM POVO ETERNO? 
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O corpo espiritual de Cristo é composto por muitos membros de todas as 
tribos, povos, linguas e raças do mundo.  
 

O corpo de Cristo é formado por todos os salvos de todos os tempos e de todos 
os povos do mundo.  

 
Antes da lei, durante a lei, e atualmente, todos os salvos são frutos da 

graça de Deus. Todos esses salvos são membros do corpo de Cristo, forma o “Israel 
espiritual de Deus”. 

 
 Exemplos de pessoas salvas pela graça antes da lei: Abel, Enoque, Noé, 

Abraão, Jacó, Isaque, José... 
 
 Exemplos de pessoas salvas pela graça durante a lei: Elias, Eliseu, Davi, 

João Batista... 
 

Todos esses são exemplos de pessoas que creram nas promessas de Deus. Por 
causa da fé, na palavra de Deus, a justiça de Deus lhes foi “imputada”.  

 
Crer na palavra de Deus é crer em Jesus – Aquele que é a palavra de Deus. 

Jesus é o verbo que se fez carne. 
  
 O POVO DO SENHOR É UM SÓ POVO GERADO PELA FÉ EM JESUS, fé na palavra de Deus.  

 
VERSÍCULOS COMPROVANDO A UNICIDADE DO CORPO DE CRISTO: 

 

 ROMANOS 3:22-31 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos 

os que creem; porque não há diferença 28 Concluímos, pois, que o homem é justificado 

pela fé sem as obras da lei. 30 Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão (os que são da 

lei de Moisés), e por meio da fé a incircuncisão (os que vieram pela aliança da graça de Jesus – ANTES 

E DEPOIS DA LEI DE MOISÉS). 31 Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes 

estabelecemos a lei. 
 

Nos versículos acima, o Espírito Santo, através de Paulo, ensina que a 

JUSTIÇA de Deus é pela fé em Jesus Cristo, e não por obras da lei. Isso, “para 

todos” e “sobre todos os que crêem”, não somente para a igreja, nem somente para 

os judeus, mas para “todos” os que creram na palavra de Deus, Ela testifica de 

Jesus. 

O texto bíblico acima ensina que não há DIFERENÇA ENTRE JUDEUS E IGREJA 

QUANTO A JUSTIFICAÇÃO.  

Vejamos novamente a letra, desta passagem: “Porque não há diferença”, “Visto 

que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a 

incircuncisão”. 

 

Judeus e “não judeus”, uma vez salvo pela fé em Jesus, formam um só povo de 

Deus. O povo, ou corpo de Cristo, é formado por todos os lavados, e remidos pelo 

sangue do cordeiro de Deus, INDEPENDENTEMENTE DO sangue humano, em nada importa 

a origem racial. 
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A salvação é para todas as raças, tribos, línguas. A promessa de Deus a 

Abraão é que em Abraão seriam “benditas todas as famílias da terra”. O Senhor 

disse isso SÉCULOS antes de existir povo israelita, povo judeu. 

FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE A PROMESSA DE DEUS A ABRAÃO SOBRE A FORMAÇÃO DE UM POVO DE 

TODAS AS FAMÍLIAS DA TERRA: 

 GENESIS 12:3 ... Em ti serão benditas todas as famílias da terra.  
 
(Isso foi dito por Deus mais de 400 anos antes do povo israelita se estabelecido como 
povo). 

 

Igualmente, o mesmo Paulo, escreve que toda a descendência de Abraão é fruto 

da fé em Jesus.  

Acrescentamos que mesmo antes de Abraão viver já havia exemplos de pessoas 

que criam na Palavra de Deus, portanto, também eram filhos da fé. Viviam por fé. 

A fé e a palavra de Deus são nomes atribuídos a Jesus na bíblia. 

Exemplos de homens que viveram por fé antes de Abraão existir: Enoque, Abel, 

Noé... 

VERSÍCULO DIZENDO QUE A POSTERIDADE DE ABRAÃO, MELHOR A POSTERIDADE DA FÉ, É ÚNICA e 

constitui um só POVO espiritual DE DEUS: 

VERSÍCULO: 

 ROMANOS 4:16 Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça,... A toda a posteridade, não 

somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos 
nós. 

 

Novamente a “bíblia” explica e demonstra que a “posteridade”, os 

“descendentes”, da FÉ, os filhos de Abraão, SÃO TODOS OS QUE SÃO DA FÉ. Com isso 

nos ensina que o POVO do Senhor é um SÓ povo formado por todos que são da fé.  

Como temos o mesmo pai – A FÉ, (que também teve Abraão), não é possível admitir, 

espiritualmente falando, que somos um povo diferente, POIS COMO TEMOS O MESMO 

PAI/a mesma fé é porque espiritualmente fazemos parte do mesmo POVO DE DEUS. 

O ensino DISPENSACIONALISTA o qual aponta divisão no corpo de Cristo entre 

Judeus salvos e gentios salvos NÃO é ensino bíblico.  

Como lemos em ROMANOS 4:16, é dito que todos os filhos de Abraão formam uma só 

posteridade, formam um só povo.  

Leiamos novamente isto: “A toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas 

também à que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós”.  
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A posteridade é da fé e não de Abraão. Vejamos isso: “A toda a posteridade... 

que é da fé...”  

Abraão teve fé, portanto ele pertence também a essa linhagem 

de salvos. 

 GÁLATAS 4:21-31 Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? 22 Porque está escrito 

que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre.23 Todavia, o que era da escrava nasceu segundo 

a carne, mas, o que era da livre, por promessa. 24 O que se entende por alegoria; porque estas são as 

duas alianças; uma, do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. ...28 Mas nós, 

irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. 30 Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu 

filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. 31 De maneira que, 

irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. 

Resumindo essa passagem:  

Ser filho natural da linhagem de Abraão não dar direito à herança eterna.  

Ninguém é contando como filho de Deus, como povo israelita, apenas, por 

ser biologicamente filho de Abraão.  

Vejamos novamente isso: GÊNESIS 22:2 E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, 

Isaque, a quem amas. Com isso vemos que ter sangue de Abraão, ser filho “biológico” 

de Abraão, não tem a importância espiritual que muitos acham.  

Ismael o primeiro filho de Abrão sequer foi contado, por Deus, como 

filho. Deus disse a Abraão: “Toma teu filho, teu ÚNICO FILHO”. Muito embora, 

Ismael tivesse nascido primeiro. Ismael já existia quando Deus falou que 

Isaque era filho único de Abraão, para o projeto de Deus. 

Ismael para o projeto de Deus não era contado. Com isso também é dito 

que para ser filho de Abraão/filho da FÉ diante de Deus, é necessário nascer 

por milagre do Espírito Santo, tal qual nasceu Isaque.  

O nascer para Deus ocorre através da fé, na promessa, como foi o caso de 

ISAQUE.  

O importante para o Senhor é alguém ter nascido por cumprimento das 

promessas feitas por Deus.  

Um nascimento operado pelo Espírito Santo é o fato que inclui o homem no 

povo de Deus, no Israel espiritual de Deus. O nascer do Espírito Santo é o 

que conta como povo do Senhor diante de Deus. 

Continuemos... 

 ROMANOS 9:23-27 Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de 

misericórdia, que para glória já dantes preparou, 24 Os quais somos nós, a quem também chamou, 
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não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? 25 Como também diz em 

Oséias: Chamarei meu povo ao que não era meu povo; E amada à que não era amada.26 E sucederá 

que no lugar em que lhes foi dito: Vós não sois meu povo; Aí serão chamados filhos do Deus 

vivo.27 Também Isaías clama acerca de Israel: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a 

areia do mar, o remanescente é que será salvo. 

Quem não está salvo está morto. A palavra fala que Deus é Deus de vivos e 

não de mortos.3  

Os filhos de Israel, o povo do Senhor, é composto somente por salvos, por 

vivos. Ser povo de Deus, ser israelita, é está salvo. Isso vale para todas as 

famílias da terra. Não é uma exclusividade para o povo judeu.  

Os vasos frutos da misericódia de Deus são os judeus e os gentios salvos. 

 OSEIAS 2:19-23 E desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e 

em benignidade, e em misericórdias. 20 E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. 23 

E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia; e Eu direi 

àquele que não era meu povo: Tu és meu povo; e ele dirá: Tu és meu Deus! 

 O Senhor chama os gentios salvos, dentre o tais está a igreja gentílica, de 

povo Dele. Veja o que disse Oseias 2:23(b): “Eu direi àquele que não era meu 

povo: Tu és meu povo”. 

A salvação, operada pelo Senhor, NUNCA FOI UMA EXCLUSIVIDADE PARA OS JUDEUS. 
Mesmo antes de existir o povo Judeu, já vemos o Senhor falando que, em Abraão, 
“serão benditas todas as famílias da terra”. Deus revela a Abraão que os 
descendentes de Abraão seriam procedentes de todas as nações do mundo.  

 
Toda família terráquea estava no projeto de Deus para serem salvas, para 

compor o povo israelita espiritual. 
 

VERSÍCULO COMPROVANDO QUE TODAS AS FAMÍLIAS SEMPRE ESTIVERAM NO PROJETO DE 

COMPOSIÇÃO DO ISRAEL ESPIRITUAL, na CRIAÇÃO DO POVO ESPIRITUAL DE DEUS, MUITO 

ANTES DE EXISTIR O POVO JUDEU: 

 GÊNESIS 12:3 E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão 

benditas todas as famílias da terra.   

 GÊNESIS 28:14 E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, 

e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra;   

 GÊNESIS 22:18 E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra; porquanto obedeceste à 

minha voz.   

                                                           
3 LUCAS 20:38 Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos... 
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Deus constituiu para si um povo israelita terreno. Isso foi literal, físico, 

na vida dos Judeus. Um povo que um dia deixará de existir, como tudo neste mundo.  
 
Por outro lado, o povo espiritual de Deus é constituído espiritualmente, por 

promessa e operação do Espírito Santo, e SEMPRE existirá, no reino celestial.  
 

O mais importante do ato de formação do povo judeu é a PROFECIA que ele traz 
a respeito DA CONSTITUIÇÃO DO POVO ESPIRITUAL, do Israel espiritual. 

 
Quase tudo na história do povo judeu é profecia a respeito da IGREJA, da 

salvação de gentios.  
 
Aquilo que era fisicamente vivido pelos descendentes de Abraão é espiritual 

e profeticamente aplicável à IGREJA do Senhor. 
 
Até o nascimento de Jesus é profético para a igreja. Jesus nasce e cresce em 

nossos corações, através do seu Espírito Santo. 
 

 Paralelos proféticos entre os israelitas e a Igreja:  
 

 Abraão gerou Isaque por milagre. Abraão e Sara não tinham como gerar, mas 
Isaque, o filho da promessa, nasceu de um homem velho e de uma mulher velha 
e estérea, por causa da fé deles.  
 

Semelhantemente a igreja nasce pela fé em Jesus, sem interferência da 
carne.  
 

O Senhor Jesus nasceu por operação do Espírito santo, de uma mulher a 
qual não tinha como gerar.  

 
Igualmente a igreja nasceu pela operação do Espirito santo. A igreja 

não é gerada pela capacidade da carne humana. 
 

Em todos esses nascimentos por operação do Espírito santo o Senhor Deus 
está dizendo que a carne e o sangue não entram na geração espiritual, na 
geração do povo israelita feita por operação do Espírito Santo.  

 
Em todos os casos da geração profética, O NASCIMENTO DOS HERDEIROS, é 

fruto de operação do Espírito Santo, em cumprimento de promessa feita por 
Deus. 

 
 Isaque, um dos patriarcas do povo escolhido, iria morrem sobre um altar. 

Deus providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Com isso Isaque 
foi poupado da morte física.  

 
Os cristãos iriam morrer por causa de seus pecados. Deus providenciou o 
cordeiro Jesus para morrer em nosso lugar. Com o feito de Jesus fomos poupados 
da morte eterna. 

 
REFERÊNCIA SOBRE A REUNIÃO DOS FILHOS DE DEUS EM UM ÚNICO CORPO, EM ÚNICO POVO:  
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 JOÃO 11:51,52 Ora ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou 

que Jesus devia morrer pela nação.52 E não somente pela nação, mas também para reunir 

em um corpo os filhos de Deus... 

Aqui, claramente, é dito que Jesus morreu por todos os filhos de Deus. ELE NÃO 

MORREU apenas pela nação israelita terrena. 

Jesus morreu para reunir em um corpo todos os filhos de Deus de todas as nações, 

de todos os tempos.4  

 MATEUS 3:9 E não presumais, de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão; porque eu 

vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão.  

Com isso Jesus disse que: Nem todos os filhos natural de Abraão são descendentes 
espirituais, por isso, nem todos terão o mesmo destino espiritual que Abraão teve. 

 

 JOÃO 8:39 Responderam, e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fôsseis filhos de 

Abraão, faríeis as obras de Abraão.   

Ser filho, ser descendente, espirituralmente, é fazer a obra de Abraão...  

Abraão foi um servo que andou por fé, que viveu por fé, nas promessas de Deus. Abraão 

viveu por fé, da mesma forma que somos chamados a viver de fé em fé – o JUSTO VIVE PELA FÉ 

EM JESUS. 

 ROMANOS 4:1,3,10-12,16-18 Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? 

3 Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 10 Como 

lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na 

incircuncisão. 11 E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, 

para que fosse pai de todos os que crêem, estando eles também na incircuncisão; a fim 

de que também a justiça lhes seja imputada; 12 E fosse pai da circuncisão, daqueles que 

não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas 

daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. 16 

Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme 

a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé 

que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, 18 O qual, em esperança, creu 

contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: 

Assim será a tua descendência. 

                                                           
4 Os filhos de Deus que estão sendo reunidos em um só corpo são: Os salvos antes da lei, os salvos durante 
a lei, e os salvos depois da lei de Moisés – durante o período de formação da igreja. 
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Os termos: ”O qual é pai de todos nós”, “ele tornou-se pai de muitas 

nações” e “assim será a tua descendência” demonstram que o projeto de Senhor 

sempre foi formar uma só decendência, um só povo de Deus,  um só Israel 

espiritual.  

Mais uma vez, fica provado que não há verdade nos ensinos 

dispensacionalistas que pregam separação entre igreja salva e Israel 

espiritual.  

O povo do Senhor que passará pela grande tribulação pertence ao corpo de 

Cristo independentemente da nascionalidade terrena, sendo por isso, 

igreja/corpo de Cristo.  

Aqueles que estarão sendo salvos durante a formação da igreja, uma vez 

salvos, NECESSARIAMENTE PERTENCEM ao CORPO DE CRISTO, quer sejam Judeus quer 

sejam de outras nações – nações gentias. 

 GÊNESIS 17:5 E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome; porque por 

pai de muitas nações te tenho posto. 

“Porque por pai de muitas nações te tenho posto” – Deus levantou Abraão para ser 

pai não só dos Judeus. Abraão foi levantado por Deus para ser pai de muitas 

nações.  

Abrão é um tipo profético de Jesus. Jesus é o verdadeiro PAI da fé, para 

quem Abraão apontava profeticamente. 

Através de Jesus, o verdadeiro PAI DA FÉ, somos um povo só. Somos uma só linhagem, 

pois temos o mesmo pai (Abraão/fé/Jesus). 

A salvação de gentios e a formação de um só povo-corpo-de-cristo sempre estiveram 

no projeto de salvação do Senhor.  

É um ERRO achar que a salvação de gentios foi um acidente, e somente fruto da 

rejeição dos judeus à pessoa de Jesus. 

A igreja desde seu início sempre foi constituida de gentios e de Judeus os quais 

fazem parte do “Israel espiritual”. Os apóstolos, inclusive, eram todos judeus. 

Todos os apóstolos de Jesus deveriam ter sido gentios, caso Deus tivesse parado 

de tratar com os judeus para tratar somente com a igreja, durante o período da nova 

aliança estabelecido pelo sangue de Jesus. 

A igreja teve início dentro do povo judeu e depois se desdobrou, e alcançou as 

nações gentias. Por isso, afirmamos que é um engano teológico dizer que Deus deixou de 

trata com os judeus para tratar com a igreja durante a aliança no sangue de Jesus.  

As estórias de diversas dispensasões são fraudes teológicas, são falsos 

entendimentos da bíblia, tanto quanto as contadas pelos diversos tipos de pré-

tribulação. 
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Pois bem, as diferenças que existem entre ser da nação israelita terrena ou ser 

povo de outra nação não devem ser levadas em conta, quanto à salvação de uma pessoa. 

Pois, nem todo israelita será salvo,5 mas, somente o remanescente fiel será salvo.  

A promessa que todo o “Israel” será salvo é uma promessa que se aplica SOMENTE 

ao “Israel espiritual”. A promessa profética de salvação de todo o israelita SÓ é 

aplicável aos descendentes de Abraão segundo a fé.  

Esses “Israelitas nascidos pela fé” têm na sua composição pessoas de todas as 

linguas, povos e raças, nunca uma exclusividade de pessoas da nação judaica terrena.  

 ROMANOS 9:27 Também Isaías clama acerca de Israel: Ainda que o número dos filhos de Israel seja 

como a areia do mar, o remanescente é que será salvo.   

 ROMANOS 9:6,7,8 Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel 

são israelitas; 7 Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos; mas: Em Isaque 

será chamada a tua descendência.  8 Isto é, não são os filhos da carne que são 

filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. 

O povo, o Israel, de Deus é aquele que vive por fé. Ser povo de Deus não depende da 

carne e do sangue humano, mas a justiça e a filiação a Deus vêm pela fé em Jesus. Aquele que 

é a oliveira verdadeira onde “todos os filhos foram enxertados”. 

 ROMANOS 11:17,24 E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, 

foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. 24 Porque, 

se tu foste cortado do natural zambujeiro e, contra a natureza, enxertado na boa 

oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira!   
 

O que o Espírito Santo, através de Paulo, está falando é que a OLIVEIRA É 

CRISTO, e todos os salvos deverão ser enxertados em Jesus para poderem ter vida 

eterna. Por isso, TANTO GENTIOS QUANTO JUDEUS precisam ser inseridos em Jesus, a 

fonte da vida para poderem ter vida eterna.  

Somos todos frutos da graça de Jesus. A inserção no corpo de Cristo, em Jesus, 

ocorre com o batismo com o Espírito Santo.  

Os judeus não têm direito a vida eterna segundo a genética humana, mas uma 
inserção, pela fé no sacrifício de Jesus – o nascer da palavra de Deus; e pelo 

batismo com o Espírito Santo – o nascer do Espírito. Isso é válido, e necessário, 

para os Judeus, e para os gentios. 

                                                           
5 SALVAÇÃO NÃO ABRANGE INDISTINTAMENTE A TODOS OS ISRAELITAS. 

 

 ISAÍAS 10:21 Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó.   

 ROMANOS 11:5 Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, ... 
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Deus não tem um plano só para salvação de judeus durante a Grande Tribulação. 

O ensino humano que prega salvação só para judeus é um engano racional teológico 

dispensacionalista não encontrado na bíblia.  

É evidente que um grande número de judeus irá aceitar a salvação de Jesus, 

durante a Grande Tribulação. Isso depois que a nação de Israel reconhecer que Jesus 

é o messias que haveria de vir.  

A bíblia, no livro de apocalipse, fala de 144.000 varões judeus, virgens os 

quais servirão de continuo a Jesus. Logo em seguida fala de milhões de gentios os 

quais lavaram as vestes no sangue de Jesus. 

Durante toda a história da igreja sempre houve salvação de judeus e de gentios, 

ao mesmo tempo. Depois da ressurreição de Jesus, Deus não deixou de tratar com os 

judeus para tratar só com gentios. Também não deixou de cuidar dos judeus, “o Israel 

nação judia”, para cuidar só do “Israel espiritual” – a igreja.  

Deus não faz acepção de pessoas no processo de salvação. Distinção entre 

pessoas, para salvação, não existe dentro da bíblia. 

Muitos foram os milagres que o Senhor operou no meio do “Israel nação judia”, 

em pleno tempo da graça dispensada à igreja gentílica.  

Exemplos da mão do Senhor operando em favor dos judeus em pleno período de 

existência da igreja: 

 Jesus Levantou os 12 apóstolos, todos judeus, no início do período da igreja.  

 O Senhor socorreu os judeus durante diversas guerras e perseguições, depois 

da morte de Jesus; 

 O Senhor cumpriu a profecia de espalhar os judeus pelo mundo; 

 O Senhor cumpriu a profecia de reunir novamente os Judeus; 

 O Senhor cumpriu a profecia da criação da nação de Israel; 

 O Senhor salvou muitos judeus durante esses quase 2000 anos da existência 

da igreja...  
 

Tudo isso, e outros fatos, demonstram que Deus está agindo tanto em Israel 

nação terrena, como na igreja – o Israel espiritual, ao mesmo tempo. 

Pois é, nem antigamente Deus só tratava com judeus.  

Muito antes de existir a nação israelita já é encontrada profecias a respeito 

da igreja gentílica que viria no futuro. Exemplo: GÁLATAS 7:8 “Ora, tendo a escritura 

prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, 

dizendo: Todas as nações serão benditas em ti”. 

 GÁLATAS 3:5-9,13-17 Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas 

obras da lei, ou pela pregação da fé? 6 Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como 

justiça. 7 Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. 8 Ora, 

tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, 
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anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão 

benditas em ti. 9 De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. 13 Cristo nos 

resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for 

pendurado no madeiro; 14 Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, 

e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito...16 Ora, as promessas foram feitas a 

Abraão e à sua descendência. Não diz: E às descendências, como 

falando de muitas, mas como de uma só: E à tua descendência, 

que é Cristo. 17 Mas digo isto: Que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em 

Cristo, a lei, que veio quatrocentos e trinta anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. 

Pelo que lemos nos versículos acima fica desmentida a estória a qual 

diz que a igreja espiritual e Israel espiritual não são o mesmo povo, o único 

corpo de Cristo, no plano salvador do Senhor. Separação do corpo do Senhor 

não tem fundamento na palavra de Deus.  

Como lemos anteriormente O POVO DO SENHOR é UMA SÓ DESCENDÊNCIA. O povo 

de Deus descende de uma ORIGEM COMUM. A ORIGEM do povo de Deus é JESUS o 

Deus filho, o eterno Deus.6 

O texto bíblico acima nos leva a ter inteira certeza de fé que não tem 

fundamento ensinar que durante a Grande Tribulação o Senhor estaria lidando 

só da salvação de Judeus. Porque Deus não faz acepção entre pessoas, povos, 

raças, língua, tribos... Para salvação. Não há acepção porque depois de uma 

pessoa ser salva ela passa a ser parte de um só corpo de Cristo, uma só 

descendência de Deus.  

Os dispensacionalistas, com grandes manobras, e esforços racional-

teológico, inventaram que Israel e a igreja teriam período de existência e 

tratamento diferenciado da parte de Deus, teria as tais dispensações.  

Criaram essa fábula separatista para poderem dizer que a igreja não 

estaria na grande tribulação. Ela teria sido arrebatada secretamente, antes 

da grande tribulação. Todavia, esse ensino dispensacionalista é uma filosofia 

teológica sem fundamento bíblico.  

É evidente que no livro de apocalipse é usado mais o termo “Israel” do 

que o termo “igreja”, (o Israel espiritual), a partir do capítulo 12.   

NO ENTANTO, LEMBRE-SE QUE todo O LIVRO DE APOCALIPSE É DIRECIONADO “À 

IGREJA”. Apocalipse, desde o seu início e todo ele, é a palavra de Jesus 

                                                           
6 Não é contraditório o fato de Jesus ter “nascido” como homem dentro os israelitas da tribo de Judá, e 
ser Deus eterno. Ele é eterno porque o Espírito de Jesus já existia desde sempre por ser Deus, e por ser 

o Criador de todas as coisas no céu e na terra. O que nasceu de mulher foi o corpo humano que Jesus 

recebeu na terra, como diz a palavra: “corpo me preparaste”. 
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para sua igreja. O livro de apocalipse NÃO é direcionado AO POVO JUDEU, mas 

à igreja, até porque os judeus, em quanto nação, não crer em Jesus como 

salvador. 

Pelo fato de, muitas vezes, o Senhor falar de forma genérica, dentro do 

livro de apocalipse, muitas pessoas acham que seria literalmente aos judeus, 

mas o livro de apocalipse é o que o Espírito Santo fala à igreja.  

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE O LIVRO DE APOCALIPSE É PARA A IGREJA, E NÃO 

PARA JUDEUS: 

 APOCALIPSE 2:7,11,17,29;3:6,13,22 Quem tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas...  
 

Pois bem, como o povo de Deus é um só povo, uma só descendência da qual 

a igreja é coparticipante, SABEMOS QUE o CORPO DE CRISTO passará pela grande 

tribulação, e terá um único arrebatamento depois da grande tribulação.  

A igreja é vista dentro da grande tribulação não só através dos salvos 

que estarão lavando as suas vestes no sangue do cordeiro, mas também pelos 

termos do tipo: “POVO MEU, os que guardam a fé em Jesus, a 

semente da mulher, os que lavaram as vestes no sangue do 

cordeiro, os que têm o selo, os que tem o nome no livro da 

vida”, etc...;  

Sabemos também que por ser um só corpo de Cristo, UM SÓ POVO de Deus, 

este povo será arrebatado/reunido com Jesus uma só vez.  

Não há porque haver duas ressurreições, dois arrebatamentos, do “Israel 

espiritual” porque ELE É ÚNICO, é UM SÓ CORPO, é UMA SÓ DESCENDÊNCIA. Uma 

vez feito o arrebatamento dos salvos não haverá mais o que ser arrebatado. 

O povo do Senhor, o israelita, é qualquer povo, tribo, nação, 

língua, raça que venha a viver por fé, que venha a crer em Jesus e o 

aceite como salvador. 

MAIS VERSÍCULOS DEMONSTRANDO QUE O POVO DE DEUS É UM SÓ POVO: 

 ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de 

Deus.  

 
Quem recebeu o Espírito Santo passou a ser filho de Deus, povo de Deus. Passou a ter 
o “sangue de Jesus”, o Espírito Santo de Jesus. Passou a ter o guiar do Espirito, 
passou a ter Jesus como seu cabeça. 
 

 GÁLATAS 3:26 Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.   

 
Os filhos de Deus, o povo de Deus, tem origem única em Jesus, através da fé em Jesus. 
Através da fé cremos na palavra e recebemos o Espírito Santo. 
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 JOÃO 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos 

filhos de Deus, aos que crêem no seu nome.  
 

O que faz alguém ser povo de Deus é receber Jesus, através da fé. Através da fé 
recebemos o batismo com o Espírito santo, com isso passamos a compor ao Israel 
espiritual de Deus. 

 
 JOÃO 10:16 Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; também me convém agregar estas, e 

elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um Pastor.  
 
Jesus disse com isso que o POVO, o rebanho Dele é único. 

 

 EFÉSIOS 3:6 A saber, que os gentios são coerdeiros, e de “um” mesmo 

“corpo”, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho. 

 

IMPORTANTÍSSIMO: Estar dito aqui que há UM “corpo”. 
 
Alargando o entendimento de corpo de Cristo: Os gentios são 

coerdeiros do corpo, a igreja gentílica, é parte de um corpo. 
 

NEM OS JUDEUS NEM A IGREJA É A TOTALIDADE DO CORPO DE CRISTO, dos herdeiros de 
Jesus. Ela é “coerdeira”. Em outras palavras: “A IGREJA E OS JUDEUS SÃO membros do 
corpo de Cristo, somos membros/partes do povo israelita espiritual de Deus.”  
 
NÃO PODEMOS ACHAR QUE O CORPO DE CRISTO É COMPOSTO APENAS PELA IGREJA, ou só pelos 
judeus.  
 
A IGREJA É PARTE DOS HERDEIROS. ELA NÃO É A TOTALIDADE DO POVO, MAS “COPARTICIPANTE” 
do corpo de Cristo. 
 
Igualmente é verdade que o israelita não é somente os judeus. Eles são parte, são 
coparticipantes do mesmo corpo, do mesmo israelita espiritual, tanto quanto qualquer 
salvo dentre os gentios.  

 
 

 EFÉSIOS 2:13-19 Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já 

pelo sangue de Cristo chegastes perto.16 E pela cruz reconciliar ambos com Deus 

em um corpo, matando com ela as inimizades. 18 Porque por Ele ambos temos 

acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19 Assim que já não sois 

estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família 

de Deus. 
 

IMPORTANTÍSSIMO: NOVAMENTE a bíblia fala de um corpo. 
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Alargando o entendimento de corpo de Cristo, de povo israelita de 
Deus: 

 
Os termos acima: “Concidadãos dos santos” e “família de Deus”, revelam que a igreja 
gentílica é parte de algo maior. Ela é apenas parte do corpo, ela é membro da família 
de Deus. A igreja não é a totalidade do corpo de Cristo. 

 
Pois bem, ser filho de Deus, ser povo de Deus, é está salvo pela fé em Jesus.  
 
Os servos salvos estão “apercebidos”, “providos”, “guiados“, (do / pelo) 

Espírito Santo.  

 
Adiante... 
 

Ser povo, ser “Israel espiritual”, de Deus não é ter nascido da carne 
e do sangue de Abraão, é, sim, ter nascido da “água – palavra de Deus”, e 
do “Espírito Santo – pelo batismo como o Espírito santo”. 
 

Quem crer em Jesus é transformado em membro da família de Deus. Quem 
é salvo deixa de ser um estangeiro para Deus – deixa de não pertencer à 
nação/reino de Deus, e passa a fazer parte dos santos, passa a ser povo do 
reino de Deus, passa fazer parte do israelita que será salvo. 

 
Como vimos, nesse tópico, o ensino da separação entre igreja e judeus, 

entre judeus e gentios, quanto à salvação, é uma fábula artificialmente 
compostas por homens. Separação no povo do Senhor é um ensino contrário 
aos fundamentos bíblicos.  

 
A divisão entre salvos, entre o povo israelita do Senhor, trata-se de 

uma doutrina humana com raízes tanto no acréscimo, como na supressão, de 
informações à palavra do Senhor.  

 
Fizeram a heresia da separação entre judeus salvos e gentios salvos, 

para apoiarem a idéia humana que a igreja não estaria na grande tribulação, 
mas a bíblia comprova que o povo do Senhor que estiver vivo naqueles dias 
estará dentro da grande tribulação.  

 
Vemos traços dos fermentos dos fariseus e dos saduceus dentro do ensino 

teológico dispensacionalista que divide o povo de Deus em igreja salva e 
Israel salvo.  

 
Os saduceus e os fariseus eram mestres em retirar informações da 

palavra, e acrescentar heresias à palavra do Senhor. 
 
A vacina contra a febre dos fermentos é conhecer a palavra de Deus 

além da letra, e longe do racionalismo teológico. 
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5) COMO É QUE SE FORMA O CORPO-DE-CRISTO?  

Resposta: O corpo de Cristo é formado através da salvação de pessoas, por Jesus. 

Quem crer na palavra de Deus e recebe o batismo com o Espírito Santo passa a 

fazer parte do Corpo de Cristo. 

Não existe salvação por obras, mas através do sangue do cordeiro de Deus, em 

todos os tempos, desde o Éden até o único arrebatamento dos salvos, depois da 

grande tribulação.  

Jesus disse: “Ninguém vem ao Pai senão por mim”.7  

Caso houvesse possibilidade de alguém ir a Deus Pai por seus méritos, pelas 

obras da lei de Moisés, no passado, ou durante a Grande Tribulação, Jesus não 

teria nos ensinado que Ele é o caminho único pelo qual o homem poderá ser salvo 

da condenação eterna. Nem a bíblia ensinaria que nenhuma carne será salva pelas 

obras da lei. Não há herança, vida eterna, pelas obras da lei8.   

Igualmente a palavra NÃO ensinaria que os humanos NÃO podem “SE” salvar. A 

BÍBLIA prega que salvação é impossível por atos humanos. 

VERSÍCULOS COMPROVANDO QUE JESUS É O ÚNICO MEIO DE SALVAÇÃO E QUE É IMPOSSÍVEL O 

HOMEM SALVAR A SI PRÓPRIO POR OBRAS: 

 JOÃO 1:29 No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de 

Deus, que tira o pecado do mundo. 
 
Jesus é o único meio, o único caminho, estabelecido por Deus para retirar o 
pecado. Não ha outro caminho para retirar pecados do homem. 

 

 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé 

em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, 

e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne 

será justificada. 
 

O versículo acima enfatiza que: “NENHUMA CARNE será justificada por 

obras”.  Isso é: NÃO importa se essa “CARNE” viveu no período da lei, durante 
o velho Testamento, ou na Grande Tribulação, ou se é carne de Judeu, ou se 

                                                           
7 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: ... Ninguém vem ao Pai, senão por mim. 

8  GÁLATAS 4:21-30 Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? 22  Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, 

um da escrava, e outro da livre. 23  Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por promessa.  24 O que 

se entende por alegoria; porque estas são as duas alianças; uma, do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar .  25 Ora, esta 

Agar é Sinai, ..., pois é escrava com seus filhos. 26 Mas a Jerusalém que é de cima é livre; a qual é mãe de todos nós... 28 Mas nós, irmãos, 

somos filhos da promessa como Isaque.30 Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho 

da escrava herdará com o filho da livre. 
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é carne de gentio. O fato é que NENHUMA CARNE SERÁ SALVA POR OBRAS, isso é 
informação bíblica BÁSICA SOBRE SALVAÇÃO.  

 
O Espírito Santo não erra. Ele disse: “Nenhuma carne será justificada 

por obras”. Isso significa que ninguém será salvo por obras da lei, nem por 
obras humanas. Esse fato põe por terra, elimina, a teoria teológica 
dispensacionalista que ensina salvação por obras durante a grande tribulação. 

 
Ponto final, não há salvação por obras, não há exceção nem para antes 

da lei, nem para o Velho Testamento, nem para o período da Grande Tribulação, 
nem para carne de Judeu, nem para gentios.  

 
O ensino dispensacionalista que prega salvação por obras da lei durante 

a Grande Tribulação é uma heresia, é um menosprezo ao sacrifício de sangue 
de Jesus na cruz. 

 
O Israel de Deus é um povo único que foi justificado por Jesus. Como 

dito acima: “o homem... é justificado... pela fé em Jesus Cristo”.  Assim, todos os 
justificados fazem parte do corpo ISRAELITA de Deus através da fé em 
Jesus. 

 

DISSE JESUS SOBRE SALVAÇÃO POR MÉRITO: 

 MATEUS 19:25,26 Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem 

poderá, pois, salvar-se? 26 E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso 

impossível, ...  
 

Nesta passagem bíblica, vemos Jesus ensinando que Salvação é algo impossível por obras 

do homem. Por isso, como haverá salvação no período da Grande Tribulação é porque o Espírito 

Santo – o sangue de Jesus - estará presente na grande tribulação, e operando salvação, para 

completar o quantitativo de salvos. 

 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de 

Deus. 9. NÃO vêm das obras, para que ninguém se glorie. 

 
Salvação é pela graça salvadora de Jesus. Por isso, sabemos que o Espírito da graça 

ainda estará salvando durante toda a Grande Tribulação, PORQUE NESTE PERÍODO DE SOFRIMENTO 
ATROZ, a bíblia ensina que, AINDA HAVERÁ SALVAÇÃO.  

 
O Espírito Santo estará proporcionando o convencimento da justiça e do juízo, durante 

toda a grande tribulação.  
 
Jesus estará concedendo o seu Espírito Santo na grande tribulação. O Espírito Santo é 

o selo da redenção dado por Jesus a todos os servos salvos para poderem participar do 
arrebatamento, da ressurreição dos salvos. 

6) EXISTIRIA MÚLTIPLO CORPO-DE-CRISTO? 

Perguntas assemelhadas: 

Jesus teria duas igrejas, uma formada por gentios e outra formada por Judeus?  
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Jesus teria dois corpos, um formado por gentios salvos e outro por judeus 

salvos na grande tribulação? 

Resposta: A palavra de Deus ensina que existe somente um corpo de Cristo. Todos 

os salvos fazem parte, são co-participantes, de um único corpo de Cristo, de uma 

só descendência espiritual de Jesus. 

O corpo de Cristo é formado por todos os salvos, de todos os tempos, de todos 

os povos, de todas as linguas, de todas as raça.  

O corpo de Cristo é composto por todos aqueles que foram chamados “para fora” 

do mundo, é composto “POR TODOS OS QUE LAVARAM AS VESTES NO SANGUE DO CORDEIRO”, 

independente da nacionalidade, e da época em que viverem.9  

Não existe pessoa salva que não pertença ao único corpo de Cristo, a única 

família de Deus, ao único povo israelita do Senhor.  

O corpo de Cristo é composto por servos que veem de “todas as famílias da 

terra”, quer seja gentios ou israelitas descendentes de Jacó.  

FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE UM CORPO ÚNICO DE JESUS e A 

PARTICIPAÇAO DOS GENTIOS NA ÚNICA FAMÍLIA DE DEUS: 

 EFÉSIOS 2:19 Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos 

dos santos, e da família de Deus; 

 

 EFÉSIOS 3:6 A saber, que os gentios são coerdeiros, de ”um mesmo corpo”, e 

participantes da promessa em Cristo, pelo evangelho. (Promessa DE SALVAÇÃO E ARRABATAMENTO 
É ÚNICA.) 

 
 

  MARCOS 14:22 E, comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse: 

Tomai, comei, isto é o meu corpo; (O corpo de israelitas espirituais é um só corpo). 

 

 ROMANOS 12:4,5 Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem 

todos os membros têm a mesma operação, 5 Assim nós, que somos muitos, somos um só 

corpo em Cristo,...; ( O corpo de Cristo, o Israel espiritual é um só povo). 

 

 I CORÍNTIOS 6:15 Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? ...; 
(Todo o salvo quer tenha sido judeu quer tenha sido gentio uma vez salvo passa a 
ser membro de um só corpo de Cristo). 

 

                                                           
9 No velho testamento, a salvação era através da fé em tipos proféticos os quais apontavam para Jesus. No 

passado os servos cumpriam a palavra do Senhor para aquele momento, através de figuras proféticas as 

quais apontavam para Jesus.  

Exemplos de coisas, no Velho Testamento, as quais profetizavam sobre Jesus: Sábado, páscoa, lei, festas 
judaicas, sacrifícios e holocaustos no templo/tabernáculo, circuncisão... 
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 I CORÍNTIOS 12:12-14,19,20 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e 

todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 13 Pois todos nós 

fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer 

servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.  14. Porque também o corpo 

não é um só membro, mas muitos. 19 E, se todos fossem um só membro, onde estaria 

o corpo? 20. Assim, pois, há muitos membros, mas “um corpo”; 
 

 I CORÍNTIOS 12 :27 Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 
 

Antes de uma pessoa ser salva ela tem nacionalidade e características 

próprias. Dentre essas particularidades tem o seu sangue familiar, a sua patria 

terrena, a sua origem terrena.  

Depois de salvos, todos os servos pertencem à mesma patria celestial de 

Jesus, pertencemos ao reino não deste mundo. 

TODOS os salvos TEMOS O MESMO SANGUE celestial, temos o sangue de Cristo, o 

qual é o Espírito Santo remidor. 

O fato de haver salvação durante a Grande Tribulação nos leva a saber que o 

corpo de Cristo ainda estará sendo preparado para a segunda vinda de Jesus.  

A quantidade de salvos será completada até o fim da Grande Tribulação. 

VERSÍCULO CONTENDO PROFECIA SOBRE UM SÓ CORPO E UM SÓ CABEÇA, E UM SÓ 

ARREBATAMENTO DO POVO DO SENHOR: 

 OSEIAS 1:10-11 Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não 

pode medir-se nem contar-se; e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu 

povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. 11 E os filhos de Judá e os filhos de Israel 

juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da 

terra; porque grande será o dia de Jizreel. 

 

“Os filhos de Judá”, na passagem acima, é uma expressão que profeticamente 

aponta para a salvação de gentios, PARA A IGREJA GENTÍLICA.  

Os gentios salvos são filhos de Deus pela fé em Jesus.10 Jesus é o Leão da 

tribo de Judá. A FILIAÇÃO dos servos gentios à familia de Deus se dá por Jesus 

o Leão da tribo de Judá. 

                                                           
10 JOÃO 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome.  
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Não haveria necessidade de falar dos filhos de Judá se não fosse num 

contexto profético, tendo em vista que a tribo de Judá literalmente também é 

uma das tribos dos filhos de Israel.  

A igreja não é literalmente encontrada no velho testamento. Entretanto, 

há abundantes referências proféticas sobre a sua existência. A passagem 

anterior é um exemplo disso. 

Aqui, em Oseias, o Espírito Santo fala que o “número dos filhos de Israel 

será como a areia do mar”. Ele explica a composição desses “FILHOS DE ISRAEL” 
incluindo claramente os gentios e os Judeus como povo único.  

Nos versículos do Livro de Oséias acima é apresentada uma profecia sobre o 
GRANDE DIA DA RESSURREIÇÃO DOS SALVOS, e a composição dos que irão ser 
ressucitados, ou transformados e congregados, para se unirem com o Senhor nas 
nuvens, na segunda vinda de Jesus. A saber: 
 

 A COMPOSIÇÃO DOS QUE PARTICIPARÃO DA PRIMEIRA RESSURREIÇÃO é: “Os filhos de 

Judá” – a igreja gentílica a qual se filiou a Deus através do judeu Jesus, 

e “os filhos de Israel” – a nação descendente biológica de Israel e que viveram 
por fé na palavra de Deus.  
 

Lembrando que a nação israelita salva estar ligada ao nascimento por 
fé, na palavra de Deus, fé que também teve o pai Abraão.  

 

A bíblia fala de uma geração que viveu por fé. Na linhagem da fé 
encontramos pessoas salvas mesmo antes do pai Abraão.  

 

 O ARREBATAMENTO ÚNICO é visto nisto: ”Juntos se congregarão”, e “subirão 
da terra”.  

 
O arrebatamento é o ato único de REUNIÃO/AJUNTAMENTO DE Jesus com os 

ressucitados ou transformados na próxima vinda de Jesus, isso ocorrerá nas 
nuvens.  

 
Esse grupo único ”Juntos se congregarão”, se juntarão, “casarão” com 

Jesus nos ares.11  
 

Existem abundantes referências mostrando que o Senhor Jesus tem um só corpo, 
um só povo, uma só esposa.  

 

                                                           
11 O ARREBATAMENTO É O ATO DE REUNIÃO DO POVO DO SENHOR COM JESUS NOS ARES..  

 I TESSALONICENSES 4:16-17 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. 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; 
 I CORÍNTIOS 15:52 Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos 

ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 
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Portanto, não há verdade em dizer que Deus faz separação entre judeus salvos 
e igreja gentílica, quanto a salvação.  

 
Não há verdade em profetizar dois arrebatamentos posto que o arrebatamento 

será único, como está profetizado na passagem acima. Todos os salvos subirão da 
terra JUNTOS. 

 
Vemos na bíblia que não há acepção de pessoas, quanto à salvação, nem mesmo 

durante a grande tribulação. 

 
MAIS VERSÍCULOS demonstrando que há somente um corpo de Cristo: 

 

 JOÃO 1:12,13 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 

de Deus, aos que creem no seu nome; 13 Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade 

da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus; 

Não é só a nação dos judeus que é povo de Deus. O corpo único de Jesus, o 

Israel espiritual, é composto por todos os filhos de Deus.  

Todo aquele que aceitar a Jesus como salvador Deus lhe dá o poder de ser filho 

de Deus, independentemente do sangue humano. 

 ROMANOS 12:4,5 Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros 

têm a mesma operação. 5 Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo; 

Jesus tem um só corpo, um só povo. Um povo composto por salvos vindos de todas as 

tribos da terra, inclusive do meio das tribos de Israel. 

Para ter dois arrebatamentos do corpo de cristo seria necessário haver dois corpos... 

Como o corpo é um só também o arrebatamento será um único.  

 EFÉSIOS 2:16,18 E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, 

matando com ela as inimizades. 18 Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um 

mesmo Espírito.   

“Ambos” é uma referência aos judeus e aos gentios, os quais Deus reconciliou 

em um só corpo, em um só povo israelita de Deus, através do sacrifício de Jesus. 

Assim percebemos pela palavra que:  

 Deus tem um só povo – os salvos. Jesus é Rei desse povo.  

 Jesus tem um só corpo – os salvos. Jesus é o cabeça desse corpo. 

 O Espirito Santo tem um só templo espíritual – os salvos unidos com Jesus, 

o templo espiritual e eterno. 

 EFÉSIOS 4:4 Há um só corpo e um só Espírito... 

O povo único do Senhor é composto por todos os que receberam o batismo com o Espírito 

Santo. 
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 I CORÍNTIOS 10:17 Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, 

porque todos participamos do mesmo pão.   

Embora sendo muitos, de todas as tribos, povos,... Formamos um só pão, compomos o 

corpo/povo único do Senhor. 

 I CORÍNTIOS 12:12-27 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os 

membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 13 Pois todos nós 

fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, 

quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um 

Espírito. 14 Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 15 Se o pé disser: Porque 

não sou mão, não sou do corpo; não será por isso do corpo? 16 E se a orelha disser: Porque não sou olho 

não sou do corpo; não será por isso do corpo? 18 Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada 

um deles como quis. 20 Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. 27 Ora, 

vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.   

Formamos um corpo ÚNICO, “quer judeus, quer gregos, quer servos, quer 

livres”. O POVO DO SENHOR É UM POVO ÚNICO que será arrebatado de uma só vez.  

Esse versículo acaba com a falácia a qual diz que a igreja “salva” e 

Israel espiritual não são um só povo espiritual de Deus.  

Também desmonta a heresia de dois arrebatamentos, duas ressurreições... 

Pois, haverá um arrebatamento de um único povo do Senhor.  

Para ter dois arrebatamentos teríamos que ter dois corpos, dois povos 

do Senhor...  

A igreja é parte integrante do Israel espiritual. Fomos batizados em um só 

Espírito, formando um só corpo.  

Mesmo sendo um povo formado por muitas tribos, raças, nações, povos, todos 

nós somos um só CORPO de Cristo. 

 COLOSSENSES 3:15 E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um 

corpo, ... 

O chamado para salvação é um chamado para compor um CORPO ÚNICO, um povo único, o 

povo de Deus, o ISRAEL DE DEUS. 

 HEBREUS 10:5 Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, Mas corpo me 

preparaste. 

“Corpo me preparaste” é corpo único. Não é “corpos” no plural como 
se fosse mais de um. Tanto Jesus recebeu um só corpo de carne, nasceu como 
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homem UMA ÚNICA VEZ, quanto receberá um só corpo espiritual – todos os salvos 

de todas as tribos do mundo, incluso ai os judeus terrenos... 

Através da salvação Deus forma um povo único. 

 GÊNESIS 2:24 Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão 

ambos uma carne.  

O casamento de Jesus é com uma só mulher, é com um só corpo, no dia do 

arrebatamento.  

O casamento de Jesus com seu corpo-povo é profetizado através do casamento 

humano. Portanto, Jesus não se casará com dois povos diferentes, mas com um só 

israel espiritual num ato único no dia da ressurreição dos salvos.  

Jesus se unirá com um povo, um corpo único, os salvos de todas as tribos, 

linguas, raças... DE TODOS OS TEMPOS. (Essa constituição de um povo único se aplica 

antes da lei, durante a lei e depois da lei de Moisés). 

 MALAQUIAS 2:15 E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava 

o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência 

para Deus...  

Como lemos, em vários versículos, e sobre ângulos diferentes, o POVO DO SENHOR 
é povo único. Não há acepção alguma entre judeus e gentios.  

 
Não há fundamento bíblico achar que Deus trata diferentemente os judeus e os 

gentios, quanto à salvação e formação do povo de Deus. NÃO EXISTE NA BÍBLIA AS TAIS 
DISPENSAÇÕES, os tais PERÍODO DE SALVAÇÃO DA IGREJA E PERIODO DE SALVAÇÃO DOS JUDEUS, 
pois, pela fé somos uma só descendência, um só povo de Deus, como dito acima “ELE FEZ 
SOMENTE UMA DESCENDÊNCIA”.  

 
Sobrava “Espírito Santo” para fazer quantos povos/ quantos corpos ELE quisesse 

FAZER. PORÉM, aprouve ao Senhor fazer UMA SÓ DESCENDÊNCIA. 
 
O arrebatamento será único para essa descendência igualmente única.  

 

 APOCALIPSE 2:9 Conheço... A blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas é a 

sinagoga de Satanás. 
 

O judeu, o israelita espiritual, para o Senhor, é aquele que é TEMPLO do Espirito 
Santo.  

 
A nação espiritual é aquela que tem o mesmo sangue eterno de Jesus, o Espírito 

Santo. Somos morada/casa do Espírito Santo. 
 

Mesmo alguém tendo sangue biológico de judeu se não estiver sendo templo do 
Espírito Santo será uma sinagoga para o adversário, sendo por isso, considerado por 
Deus como povo inimigo, ainda que biologicamente seja um judeu.  

 

 APOCALIPSE 3:9 Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, 

mas mentem.  
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O homem sem o Espírito santo é contado como participante do reino do adversário. 

Mesmo que se intitule judeu estará mentindo. Não tem parte com a verdade, por estar 
sem o Espírito Santo o qual é a verdade. Uma pessoa sem o Espírito santo está vivendo 
uma mentira. 

 

 ROMANOS 2:29 Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, 

não na letra; cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.  
 
O judeu, o israelita espiritual, para Jesus, é aquele que é TEMPLO do Espirito 

Santo.12  
 
A nação israelita espiritual é aquela que tem no seu interior o mesmo sangue 

eterno de Jesus, o Espírito Santo. 
 
Um judeu, mesmo sendo da nação terrena de Deus, se não crê e não viver a palavra 

de Jesus, não é considerado parte do povo espiritual de Deus. Porque está sendo usado 
como sinagoga do inimigo.  

 

 MARCOS 3:32-35 E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus 

irmãos te procuram, e estão lá fora. 33 E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus 

irmãos? 34 E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe 

e meus irmãos. 35 Porquanto, ”qualquer” que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, 

e minha irmã, e minha mãe. 
 

 ROMANOS 9:6-8 Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são 

de Israel são israelitas; 7 Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos; mas: 

Em Isaque será chamada a tua descendência. 8 Isto é, não são os filhos da carne 

que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados 

como descendência. 
 

Paulo estar, pelo Espírito Santo, explicando que os descendentes de Abrão 

são os filhos da promessa, a semelhança de Isaque. Mesmo sendo descendente 

biológico de Abrão, alguém pode não ser israelita, pode não pertencer ao 

Israel espiritual de Deus.  

Em suma, a nação, o israelita de Deus, NÃO É NECESSARIAMENTE o que 

tem sangue biológico de Judeus. Qualquer um pode ser ISRAELITA 

espiritual. Qualquer um pode ser filho de Deus, se for “filho da 

promessa”. A promessa se refere nascer pela fé em Jesus, pela aceitação 

de JESUS, o prometido de Deus.  

O gentio mesmo não sendo da nação terrena de D  eus, se crê e 
fizer a vontade de Jesus passa a ser povo israelita espiritual de Deus. 
Desta forma se cumpre a palavra que diz: “O justo viverá pela fé”. 

                                                           
12 ESTER 8:17 ... E muitos, entre os povos da terra, SE FIZERAM JUDEUS; porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. 
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Ninguém é justo, é israelita espiritual, apenas por ter nascido 
geneticamente descendente de Judeu.  

 
Não há justiça diante de Deus por alguém ser povo biológico, ser 

povo judeu, segundo este mundo. O justo viverá pela fé em Jesus. 
 
O nascimento segundo o homem, mesmo que seja descendente de judeu e 

irmão de Jesus segundo a carne, não dar direito a herança celestial, 
isso o Senhor já tinha dito a Abraão.  

 
Pois bem, qualquer homem nascido por promessa, nascido pela fé em 

Jesus, esse é herdeiro do mundo vindouro. Pois, não nasceu da vontade 
da carne, mas da vontade de Deus. Por crer em Jesus passa a fazer parte 
da família espiritual de Jesus – o povo único de Deus. 

 
Desta forma, não importa qual sejam as argumentações, o ensino o 

qual prega uma separação, UM ARREBATAMENTO, um tratamento, diferente 
entre judeus salvos e gentios salvos deve ser ELIMINADO da vida dos 
servos. Pois, é um ensino racional, teológico, em total conflito com a 
bíblia.  

 
A separação dos servos entre igreja e judeus quanto à salvação é um 

ensino não fundamentado na verdade biblíca. 
 

Finalizamos este tópico dizendo que ele prova a existência de uma só 

descendência, de um só povo de Deus, de uma só família de Jesus.  

Por isso, fica confirmado a existência de um só arrebatamento de todos 

os salvos. Posto que, a ressurreição, a transformação, e o arrebatamento, 

serão atos únicos a serem realizados sobre o único Israel espiritual de 

Deus, um povo formado por todos os salvos de todas as tribo/povos do mundo. 

A seguir um pouco sobre o arrebatamento único de um só povo do Senhor. 

7) TODO O POVO DE DEUS SERÁ ARREBATADO DE UMA SÓ VEZ? 

Resposta: Sim.13 Haverá um só arrebatamento porque a descendência, o 

povo, o corpo de Jesus é um só corpo.  

                                                           
13 Mais detalhes sobre arrebatamento leia nossos trabalhos: “ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE 

TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS” e “ASSUNTOS ESCLARECEDORES CORRELACIONADOS COM O 
MARANATA DE JESUS”, “AS MUDANÇAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE FEITAS PELO ARREBATAMENTO PRÉ-

TRIBULACIONAL”, “A ESCATOLOGIA ABC CONTRA UM ARREBATAMENTO ANTES DA GRANDE TRIBULACAO”. São 

trabalhos contendo detalhes sobre o fim dos tempos e o arrebatamento único do corpo de Cristo depois da 

grande tribulação... 
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Uma vez feito o ajuntamento, depois da reunião dos salvos, com Cristo 

não há porque refazer aquilo que já foi feito. Uma vez arrebatado o povo 

do Senhor não haverá povo do Senhor para ser arrebatado...  

Quem prega arrebatamento secreto da igreja e posterior arrebatamento 

de judeus está profetizando razão humana sem base bíblica. No dizer do 

evangelista Pedro, estar ensinando fábulas artificialmente composta sobre 

a vinda de Jesus. Ensinar duplo arrebatamento é pregar contra a profecia 

do livro de apocalipse, isso traz juízo condenatório. (Apocalipse 22:18,19) 

O corpo de Cristo é um corpo único. Este povo é formado por todos 
aqueles os quais irão morar com Cristo no reino celestial. 

 
O corpo de salvos formado por povos de todas as línguas, tribos, raças, 

e nações, que aceitarem a Jesus como seu salvador, SERÁ reunido como o 
Senhor em um casamento único e eterno.  

 
Isso ocorrerá quando Jesus voltar para arrebatar o seu corpo, depois 

da grande tribulação. 

 
VERSÍCULOS SOBRE ARREBATAMENTO ÚNICO DO CORPO DE CRISTO QUE NASCEU POR FÉ 
EM JESUS – O PROMETIDO POR DEUS: 

 
 OSEIAS 1:10-11 Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-

se nem contar-se; e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: 

Vós sois filhos do Deus vivo. 11 E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se 

congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra; porque 

grande será o dia de Jizreel. 
 

A expressão: “filhos de Israel juntos se congregarão... E subirão da terra”. Está 
dizendo que Israel e a igreja estarão juntos durante o arrebatamento. São 
membros diferentes do único corpo de Cristo. 
 

O termo: “constituirão sobre si uma só cabeça” é mais um exemplo que Israel e a 

igreja formam um só corpo cuja cabeça é Cristo.  
 
Por esses versículos vemos que o arrebatamento será único. A igreja e 

Israel “subirão juntos”.  
 
O termo “Juntos”, no versículo acima, significa ao mesmo tempo. Não existe 

na bíblia indicação que Deus arrebatará a igreja e depois arrebataria os judeus.  
 
Antes da existência da nação israelita, a bíblia fala dos filhos de Deus, 

e também, de homens que andaram com Deus. Portanto, Deus sempre teve o seu 
“povo” independentemente do sangue israelita.  
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O nome “Israel” enquanto denominação para o povo de Deus é um termo geral 
que dar nome àqueles que fazem parte do povo espiritual de Deus. A palavra 
“Israel” significa muito mais que apenas um povo terreno descendente de Jacó.   

 
Pois bem, o povo de Deus saiu do Egito e foi para a terra prometida. Esse 

ato é uma profecia sobre a saída da igreja do mundo.  
 

Do Egito “subiu” uma “grande mistura de gente”. Não saíram primeiro os 
estrangeiros e depois os judeus. Nem saiu uma parte e depois os demais. Eles 
sairam todos juntos, de uma só vez e visível. Não ficou para trás uma só unha,14 
como diz a bíblia.  

 

VERSÍCULO DEMONSTRANDO QUE SAIU DO EGITO JUNTO COM OS ISRAELITAS UMA GRANDE 

MISTURA DE OUTRAS NAÇÕES – OS INTITULADOS DE ESTRANGEIROS. 

 ÊXODO 12:38 Também subiu “com eles” uma grande mistura de gente... 

 

 NÚMEROS 11:4 Ora o “vulgo” que estava no meio deles... (vulgo=estrangeiro, o 

comum...). 
 

Saiu do Egito não só israelita sangue puro. Mas, uma grande mistura de 
raças, povos, tribos, intitulados de “estrangeiros”...  

 
A saída do Egito para terra prometida contém muitas profecias embutidas 

nela. Uma dessas profecias é a profecia da saída do corpo de Cristo deste mundo 
para ir para o céu.  

 
Como dito na profecia do versículo acima: A saída deste mundo para o céu 

será uma subida de uma grande mistura de gente. Gentes de todas as tribos, 
raças, línguas irão viver com Cristo. 

 
 

 NÚMEROS 9:14 E, quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a páscoa ao 

Senhor, segundo o estatuto da páscoa e segundo o seu rito assim a celebrará; um mesmo estatuto 

haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. 

 
Tanto israelitas como os estrangeiros, todos tinham uma só lei. Tinha todos os 

mesmos direitos e obrigações. 

 
Isso demostra que o povo de Deus é composto por todas as famílias da terra. O 

corpo-povo-do-Senhor é um corpo único com muitos membros, por isso são tratados 
“juntos”, com os mesmos direitos, e tendo uma mesma lei, um mesmo destino, uma mesma 
terra prometida, UMA SÓ ESPERANÇA, UMA SÓ FÉ...  

 

 JOSUÉ 8:33 E todo o Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um 

e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim 

                                                           
14 ÊXODO 10:26 E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará; porque daquele havemos de tomar, para servir ao 

Senhor nosso Deus; porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. 
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estrangeiros como naturais; metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente 

do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar o povo de Israel. 

 
O povo do Senhor era constituído de israelitas e estrangeiros que peregrinavam 
juntos com os israelitas.  
 
Foram abençoados juntos formando um só povo do Senhor. Receberam a benção juntos, ao 
mesmo tempo. Isso é mais uma profecia a apontar que receberemos a comunhão eterna, a verdadeira 
benção de uma só vez, TODOS JUNTOS estaremos no alto, nas nuvens, para nos unir com Jesus. 

 

 ISAÍAS 56:3 E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: 

Certamente o Senhor me separará do seu povo... 

 
Os estrangeiros depois de unidos ao Senhor formavam um povo único e inseparável . 

 
Os “estrangeiros”, depois de circuncidados, também eram chamados de 

circuncisos, tais quais se autodenominavam os judeus naturais.  

 

 ÊXODO 12:48 Porém se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a páscoa ao 

Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural 

da terra... 
 

Os estrangeiros, após a aliança da circuncisão, eram considerados como um judeu 
natural, sem acepção. 

 
Os gentios circuncidados que peregrinavam juntos com os judeus tinham todos os 

direitos próprios da aliança de sangue que fizeram com o Senhor. Por isso eram 
chamados, também, de povo do Senhor. 

 

As diferenças e restrições sacerdotais não devem ser levadas em 
conta. Pois, eram restrições funcionais específicas para a tribo de 
Levi, e mesmo assim continha restrições quanto a deficiências físicos 
de forma que nem todos da tribo de Levi podiam ser sacerdotes. 

 
Além disso, uma vez salvo o servo passa a compor um povo sacerdotal 

espiritual segundo a tribo de JUDÁ, através do sumo-sacerdote Jesus, 
e não mais segundo a tribo de Levi e seu sacerdócio levítico. 

 
REFERÊNCIAS SOBRE O SACERDÓCIO DA IGREJA SIMILAR AO DOS ISRAELITAS: 

 

 I PEDRO 2:9 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 

para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 

 

 APOCALIPSE 1:5-6 E da parte de Jesus Cristo, ... Aquele que... Nos fez... Sacerdotes para Deus 

e seu Pai... 
 

REFERÊNCIAS SOBRE O SACERDÓCIO DO POVO ISRAELITA, POVO DE DEUS, IDÊNTICO AO DA 

IGREJA: 

 ÊXODO 19:6 E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás 

aos filhos de Israel. 
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Como visto, a igreja gentílica tem, atualmente, a mesma função sacerdotal 

que o povo israelita tinha.  
 
Portanto, somos, funcionalmente, participantes do mesmo “SERVIÇO” ESPIRITUAL 

SACERDOTAL para qual foi criado o povo israelita no passado. 
 
Seremos todos arrebatados JUNTOS porque somos um corpo sacerdotal único. 

8) A CRIAÇÃO DE UM SÓ POVO, UM SÓ CORPO É UM MISTÉRIO? 

Resposta: Sim. A formação de um só corpo espiritual de Cristo do qual os 

gentios salvos são co-participantes é o grande enigma escondido na bíblia.  

Esse segredo foi REVELADO A PARTIR DO MINISTÉRIO DE JESUS. 

REFERÊNCIAS SOBRE O MISTÉRIO DO CORPO DE CRISTO QUE ESTEVE OCULTO NO 
PASSADO: 

 EFÉSIOS 5:32 Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja;  

 COLOSSENSES 1:26 O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as 

gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos;  

 ROMANOS 16:25 Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a 

pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve 

oculto; 

 EFÉSIOS 1: 9 Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que 

propusera em si mesmo, 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;  

 COLOSSENSES 1:27 Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste 

mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. 

Muitos erros de discernimento bíblico, inclusive o dos 

dispensacionalistas e dos pré-tribulacionista, advêm da falta de entender 

o MISTÉRIO que envolve a formação de um POVO único, o CORPO ÚNICO de Jesus, 

o Israel espiritual único de Jesus.  

Por falta de entender a bíblia quanto à salvação e formação da única 

descendência de Jesus é que surgiram as fábulas dispensacionalistas e as 

múltiplas heresias pré-tribulacionistas que redunda no erro de múltiplos 

arrebatamentos.  

Quando o homem de Deus entende que há um só corpo, um só povo de Deus, 

desde então ele passa a entender que haverá um só arrebatamento, e uma só 

dispensação da graça salvadora a qual proveu, promove, e promoverá a 

salvação de todos os salvos através do único meio/caminho de salvação – o 

sangue de Jesus.  
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Quem não alcança que Jesus é único salvador o qual forma um só povo, 

para um único arrebatamento/reunião com Ele, resulta em continuar crendo 

em heresias, crendo em doutrinas de demônios, em fábulas artificialmente 

inventadas, de todos os tipos... 

9) CONCLUSÃO. 

Muito pouco lido, visto, e entendido, são os abundantes versículos os 
quais dizem que DEUS NÃO FAZ ACEPÇÃO DE PESSOAS, Para salvar. 

 
Direta e indiretamente em toda a bíblia vemos Deus mostrando, e 

exemplificando, que não faz acepção de pessoas. 
 
 Mesmo assim, encontramos em todos os tempos pessoas sendo exaltadas, 

ou se exaltando, como uma elite digna de TRATAMENTO privilegiado, da parte 
de Deus.  

 
Pois bem, se alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo, Deus o 

trata por filho.  
 
Quando o homem está sem a justiça de Jesus, sem o sangue remidor de 

Jesus, esse homem é tratado como inimigo de Deus.  
 
O tratamento de Deus, para com o homem, independe do sangue biológico 

que cada um traz nas veias, ou da pátria terrena a qual a pessoa está 
ligada. Por isso, vemos pessoas sendo chamadas de “meu povo”, pessoas estas 
que não são do povo judeu, e vemos quem é do povo Judeu sendo rechachado 
como filho do inimigo, como sinagoga do inimigo, por não ter o Espírito 
Santo de Jesus. 

 
Por fim dizemos, embasado na bíblia, que o CORPO DE CRISTO É ÚNICO. 

ESSE CORPO/ISRAEL ESPIRITUAL É FORMADO POR TODOS OS SALVOS em todos os 
tempos e de todas as línguas povos e raças.  

 
Quanto ao povo judeu ele faz parte do corpo de Cristo, do povo “maior”, 

o povo espiritual de Deus. Eles e nós fazemos parte, somos TODOS 
“coerdeiros” do corpo de Cristo, do povo do Senhor. 

 
A nação israelita cumpriu o fim para a qual foi criada. A finalidade 

maior da nação judia era proporcionar o nascimento de Jesus como homem no 
mundo, e também testemunhar no mundo “as virtudes do Deus único”. Isso 
ocorreu, mesmo diante das muitas falhas dos israelitas. DEUS DEMONSTROU A 
FIDELIDADE DELE E CUMPRIU A PALAVRA QUE TINHA EMPENHADO. 

 
Entretanto, antes do surgimento do povo israelita já encontramos 

exemplos bíblicos de homens os quais andaram com Deus, inclusive sendo 
arrebatado, poupados da morte, chamados para andar com Deus. Exemplo disso: 
Adão, Abel, Noé, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó... 
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Muitos anos antes, (mais de 400), do surgimento do povo descente de 

Jaco, Deus já fazia promessa, a Abraão, de constituir um POVO ÚNICO, UM 
ISRAEL BENDITO DE TODAS AS famílias da terra.  

 
Esse povo único/ bendito, especial, DESCENDENTE do pai Abraão, (da fé 

que teve Abraão), é visto, também, através da IGREJA GENTÍLICA. 
 

MAIS REFERÊNCIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM POVO ÚNICO:  
 

 TITO 2:14 O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, 

e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.   (“um povo” - 
o povo de Deus é um só povo especial...) 

 
Vemos que na igreja, coerdeira do Israel espiritual, se cumpre o resto 

da profecia/promessa de Deus a Abraão de formar um povo.  
 
Esse povo herdeiro de Deus tem um sangue único: O Sangue de Jesus, o 

sangue do filho unigenito de Deus, o Espírito Santo.  
 
Através do Espírito Santo todos finalmente são da linhagem de Jesus, 

são um só Israel de Deus. 
 
Assim dizemos que qualquer outro ensino que pregar uma divisão no 

corpo de Cristo, uma separação da descendência de Deus, entre judeus salvos 
e gentios salvos, é um ensino herético/humano/teológico, sem amparo na 
palavra do Senhor.  

 
Deus criou uma só nação espiritual, um só corpo de Cristo, uma só 

descendência da FÉ que teve o pai Abraão, um só Israel espiritual ... essa 
é a verdade bíblica. 

 
Esse corpo ÚNICO, ESSA DESCENDÊNCIA sigular, de Jesus SERÁ ARREBATADO 

DE UMA SÓ VEZ, depois da grande tribulação, vindo em seguida o reinado 
milenar de Jesus na terra – junto com os arrebatados, e depois de 1000 
anos virá o TRIBUNAL DE CRISTO.  

 
Ensinos que apontam eventos diferentes de uma só 

ressurreição/transformação de justificados, diferente de um só corpo de 
Jesus é invencionice humana que deve ser de pronto rejeitado pelos servos 
de Jesus. 
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10) PEQUENO OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.15 

Que o Senhor Jesus nos conceda o seu sangue, o seu Espírito Santo, 

para podermos ser participantes do seu POVO/CORPO único, por sua multiforme 

graça.  

Que Jesus nos conceda este sangue/Espírito Santo o qual é, além da 

identidade de povo do Senhor, o que nos garante que seremos arrebatados e 

unidos com Jesus, o nosso cabeça, quando Ele voltar, depois da grande 

tribulação, para fazer um só arrebatamento, de sua única descendência de 

salvos. 

A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. 

                                                           
15 Leia nosso estudo sobre osculo santo com o nome de: “OSCULO SANTO SEGUNDO A BÍBLIA”. 


