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Você e a Volta de Cristo 
 
 

INTRODUÇÃO 

Faz parte da natureza humana a necessidade de conhecer o futuro. Queremos saber sobre o 

que acontecerá com o mundo e a vida após a morte. 

A Bíblia adverte que nos últimos dias, haveria falsos profetas realizando sinais extraordinários e 

tão poderosos que quase enganariam os verdadeiros filhos de Deus. 

“Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e 

maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos”. Mt.24:24 

Pela graça de Deus, temos todas as informações que necessitamos sobre os últimos tempos, as 

coisas do porvir. 

A Palavra de Deus nos foi revelada através dos autores sagrados e divinamente inspirados por 

Deus, para nos mostrar Sua vontade quanto ao tempo presente e através das profecias nos preparar 

para um tempo que certamente há de vir. 

"Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 

correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente 

preparado para toda boa obra..." 2 Tm 3:15-16  

O inimigo de nossas vidas, satanás, não quer que a igreja conheça as Escrituras, pois ela revela 

tanto o seu fim, como o destino eterno dos salvos e não salvos. 

O Conhecimento Bíblico buscado na dependência do Espírito Santo leva o crente à santificação, 

ao testemunho e ao evangelismo. 

A cada dia falsos profetas e adivinhos surgem nos meios de comunicação, negando a Palavra 

inspirada e reveladora de Deus, manipulados pelo maligno. 

Por isso vamos estudar sobre "Você e a Volta de Cristo”, a luz das Escrituras. 

Inicialmente vejamos o que a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre PROFECIA:  Deut.18:9-20 

A orientação bíblica é que se deve repudiar qualquer forma de astrologia, divinização, ou 

consulta mística para se discernir o futuro. 

A verdadeira profecia vem de Deus através dos seus profetas e distingue-se por sua certeza 

absoluta, ou seja, 100%. 

As profecias pagãs de nossos dias, de acordo com estudos científicos, erram pelo menos 60% 

das vezes. Satanás e seus demônios podem prognosticar e adivinhar sobre o futuro, mas como seres 

finitos, não conhecem o futuro com certeza. O que vem de Deus é absolutamente sem erro. 

Estaremos nestes dias estudando o que na Teologia chamamos "Escatologia" - Estudo das 

Últimas Coisas. 

Aproveite ao máximo este tempo que passaremos juntos conhecendo o que a Palavra de Deus 

fala sobre o nosso destino eterno.  Tenho certeza, que se a sua motivação estiver correta, sua vida 

com Deus e seu relacionamento com aqueles que ainda não conhecem as Boas Novas da Salvação, 

mudará. 

MARANATA ! Vem Senhor Jesus ! 
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Vamos iniciar nossa viagem Bíblica pelo passado, presente e futuro estudando sobre a Volta 

de Cristo a partir da profecia feita pelo profeta Daniel em Dn.9:24-27. (LER) 

 Essa profecia é conhecida como as Setenta Semanas de Daniel.  

Para entendê-la será necessário saber como se contam essas semanas: 

 Nosso calendário conhecido é como Gregoriano. 

 Com a ajuda do astrônomo Sosígenes, Júlio Cesar introduziu um ano médio de 365,25 dias: 

um ciclo de 3 anos de 365 dias e um de 366 (bissexto). 

 Mas tinha uma diferença de 3 dias de 400 em 400 anos, para resolver o problema, o Papa 

Gregório XIII seguindo um conselho de sábios, propôs em 1582 suprir 3 anos bissextos de 400 em 

400 anos. 

 Logo o ano tem: 365,2421 dias (0,2421 corrigido pelo ano bissexto menos 3 dias de 400 em 

400 anos) 

Calendário bíblico ou profético: Mês = 30 dias ............. Ano = 360 dias 

 O ano bíblico ou profético tem uma duração de 360 dias, pois em Gênesis 7:11 e 8:4 temos 

"cinco meses" (tempo do dilúvio), e em Gênesis 7:24 e 8:3,  a sua quantidade em dias = 150 dias, logo 

cada mês tem 30 dias. 

 Portanto o ano bíblico ou profético tem 12 X 30 = 360 dias. 

 Em Apocalipse 12:6 e 13:5 a expressão 1260 dias equivale exatamente 42 meses                     

(42 x 30 =1260) ou seja 3 1/2 anos. 

 As 70 semanas de Daniel são semanas de anos e não de dias. 

 Total de anos: 70 x 7 = 490 anos (no calendário bíblico ou profético) ou 176.400 dias. 

Agora podemos ...começar... a entender a Profecia: 

24 “Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade a fim de 

acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a 

visão e a profecia, e ungir o santíssimo. 

25 “Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e 

reconstruir Jerusalém ( Ne.2:1-8 ) até que o Ungido, o líder ( RA Príncipe) , venha ( Lc.19:28-40 ), 

haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, 

mas em tempos difíceis.  

26 Depois das sessenta e duas semanas, o Ungido será morto, e já não haverá lugar para 

ele. A cidade e o Lugar Santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá 

como uma inundação: guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas.  

27 Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele 

dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até 

que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado”. 
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LACUNA PROFÉTICA 

 

  Os resultados da nossa investigação até aqui podem ser presumidos desta maneira:  

 Primeiro, as “semanas” da profecia são semanas de anos, não dias.  

 Segundo, a duração de cada um dêstes anos proféticos é de 360 dias.  

 Terceiro, o período todo das “semanas” começou com a “ordem” para reedificar Jerusalém, 

que foi baixada por Artaxerxes em 14 de março de 445 A.C. (Neemias 2:1-8).  

 Quarta, desde esta data até o aparecimento do Messias, o “Príncipe” de Israel, decorreram 

exatamente 69 semanas de anos, ou seja 483 anos (Dan. 9:25).  

 Quinto, ao findar essas 69 semanas, no dia provável, 6 de abril de 32 A.D., nosso Senhor 

Jesus Cristo entrou em Jerusalém sobre um “jumentinho” em cumprimento da bem conhecida predição 

de Zacarias (9:9). 

Como resultado encontramos na história passada uma demonstração completa da precisão 

cronológica da profecia de Daniel até a setuagésima semana. 

 Agora voltemos nossa atenção para esta “semana” final da profecia:  

 Aqui o primeiro ponto a determinar é a perfeita relação cronológica entre a setuagésima 

semana e as 69 semanas que a precedem.  

 Em torno desta questão os expositores se dividiram em dois grupos completamente distintos, 

diferindo tão radicalmente um do outro que os resultados afetam profundamente a escatologia do 

Novo Testamento.  

Um grupo segue a interpretação continua, e o outro a interpretação do intervalo. 

 Conforme a interpretação contínua, o período inteiro das Setenta Semanas é contínuo e sem 

interrupção. Não há descontinuidade nenhuma.  

A setuagésima semana segue a sexagésima nona sem nenhum intervalo de tempo. 

 Evidentemente, se esta teoria fosse certa, a septuagésima semana já teria passado, tendo 

terminado na primeira parte do livro dos Atos.   

Os defensores desta teoria não concordam entre si em todos os detalhes, mas o grupo mais 

importante acredita que Cristo morreu no meio da septuagésima semana, e, portanto, que esta última 

semana deveria ter findado três anos e meio depois da cruz.  

 Segundo a interpretação contínua, toda a profecia das setenta semanas se cumpriu há quase 

de 2000 anos, e que, dentro do escopo desta profecia, nada há sobre o futuro. 

 De outro lado, conforme o que tenho chamado a interpretação do intervalo, a setuagésima 

semana não se segue imediatamente à sexagésima nona.  

 Há um grande parêntese de tempo entre estas duas que já dura mais de 2000 anos, e, como 

resultado, a septuagésima semana ainda está por vir.  
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Veremos alguns argumentos claros e naturais para a compreensão da interpretação do 

intervalo: 

1. Tal intervalo de tempo antes da septuagésima semana está implicito na leitura natural 

da profecia. 

 É bem possível que ninguém jamais tivesse pensado em fazer a última semana contínua com 

as primeiras 69, se não fosse a linguagem do versículo 24, onde lemos que “setenta semanas são 

decretadas”.  

 E tendo lido a expressão Setenta Semanas, imediatamente concluimos que todas setenta eram 

contínuas, e, então arrastamos essa impressão errada através do restante da profecia. 

 Agora o estudante deve ler a análise das “semanas” nos versículos 25-27 deixando de lado por 

alguns instantes a expressão do verso 24, e notar a ordem dos eventos.  

 Primeiro, no versículo 25 encontramos um período de 69 semanas terminando com um 

acontecimento histórico definido, o aparecimento do Messias, o Príncipe.  

 Então, depois destas 69 semanas vêm dois outros eventos, a morte do Messias e a destruição 

da cidade (vs.26). 

 Após estes dois acontecimentos, chegamos à semana final no vs.27.  

 Se seguirmos a ordem do texto estritamente, a morte do Messias e a destruição de Jerusalém 

se encontram entre as semanas sexagésima nona e setuagésima da profecia.  

 Isto leva para um segundo argumento importante: 

 

2. Um intervalo de tempo entre as semanas sexagésima nona e setuagésima é exigido 

pelo cumprimento histórico dos dois eventos preditos no verso 26. 

 Estes eventos foram a morte do Messias e a destruição de Jerusalém, ambos colocados 

depois, e não dentro das 69 semanas.  

 É conhecido na história que no ano 70 A.D., Tito, o Romano, destruiu Jesusalém e seu 

santuário num dos cêrcos mais pavorosos de todos os tempos. Sendo certo que as primeiras 69 

semanas terminaram antes, e não depois de 32 A.D., a destruição da cidade ocorreu quase quarenta 

anos “depois” do fim das 69 semanas.  

 Note que na narrativa da profecia a destruição da cidade é colocada antes da última semana.  

 Por conseguinte, o mesmo cumprimento histórico deste detalhe da profecia, exige um intervalo 

de pelo menos 38 anos, e assim fornece evidência infalível ao problema que tem confundido tantos 

comentaristas. 

 Este argumento se baseia firmemente sobre a rocha da profecia já cumprida, e não há guia 

mais certo sobre a profecia do futuro. 

 Outro forte argumento para a interpretação do intervalo é que:  

 

3. Os cumprimentos dos acontecimentos tremendos do verso 24 não se acham em 

nenhum lugar da história conhecida. 

 Note outra vez quais são eles: “extinguir a transgressão”, “dar fim aos pecados”, “expiar a 

iniquidade”, “trazer a justiça eterna”, “selar a visão e profecia”, “ungir o Santo dos santos”. 
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 E lembre-se de duas outras coisas:  

 Primeiro, todos estes eventos se referem aos judeus; e, segundo, estão incluídos dentro da 

profecia das Setenta Semanas. 

 Se as Setenta Semanas fossem continuas, a setuagésima semana deveria ter findado sete 

anos depois da crucificação, ou seja cedo no livro dos Atos.  

 A história daqueles anos não contém nada que de alguma maneira razoável corresponda ao 

que Daniel viu no fim das Setenta Semanas.  

 Mas, na segunda vinda de nosso Senhor em glória, que ocorrerá ao fim da setuagésima 

semana, visão e profecia não serão mais necessários. A própria Palavra de Deus, encarnada, estará 

presente em manifestação visível e sua lei sairá de Jerusalém. 

 

4. Um intervalo imprevisto no tempo profético não é fenômeno raro nas profecias do 

Velho Testamento. 

 Há muitas ocorrências fora de Daniel. A grande profecia messiânica de Isaias 9:6 é um 

exemplo interessante:  

 “Porque um menino nos nasceu”, todo o mundo cristão se regozija no conhecimento de 

que esta profecia se cumpriu há vinte séculos passados. Mas, leia a frase que segue: “o 

governo está sobre os seus ombros.”  

 Aqui encontramos algo futuro. Entre estas duas frases da mesma profecia, separadas só por 

um sinal de pontuação (ponto e vírgula em Portugues), há um intervalo de tempo que já se estendeu 

por vinte séculos. Há um outro exemplo excelente em Zac. 9:9-10:  

 Aqui o rei messiânico entra na sua cidade “num jumentinho.”  

 Todos os crentes sabem que isto se cumpriu e é passado.  

 Contudo, o versículo seguinte, sem nenhuma indicação de intervalo literário ou cronológico, 

diz: “Ele anunciará paz às nações; o seu domínio se estenderá de mar a mar.”  

 Um dia isto se realizará literalmente como no primeiro caso.  

 Mas, entre as duas predições há o mesmo grande parêntese de tempo. 

Basta mais um exemplo, dado pelo próprio Jesus:  

Em Isaias 61:1-2 há uma profecia que diz: “O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, 

porque o SENHOR me ungiu, para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os 

quebrantados de coraçao, a proclamar a libertação aos cativos, e a por em liberdade os 

algemados; a apregoar o ano aceitável do SENHOR e o dia da vingança do nosso Deus”.  

 Jesus deve ter se preocupado com esta profecia sobre si próprio porque um dia em Nazaré 

levantou-se e leu esta mesma passagem na sinagoga. Logo a seguir Ele terminou com esta frase: 

“para apregoar o ano aceitável do Senhor”, fechou o livro e anunciou: “Hoje mesmo se cumpriu a 

Escritura que acabais de ouvir” (Lucas 4:18-21).  

 A coisa maravilhosa é que Ele parou no meio da sentença.  

 Mas por que parou no meio da sentença?  
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 A resposta é que a frase seguinte, “e o dia dia vingança do nosso Deus”, não se havia de 

cumprir por mais 20 séculos, e ainda está por vir. 

 Para concluir este resumo é bom lembrar que muitas vezes há pouca ou nenhuma perspectiva 

de tempo nas visões do profeta do Velho testamento. Ele (o profeta) via juntos no panorama da 

profecia, eventos que no seu cumprimento ficaram separados por séculos.  

 Esta característica curiosa, tão estranha ao modo de pensar ocidental, era perfeitamente 

compatível com o modo de pensar oriental que pouco se preocupa com a cronologia contínua. 

 Vamos a partir de agora estudar todo o processo Escatológico em ordem cronológica. 

 

Cronologia dos Eventos Escatológicos 

 

 1 - A Primeira Ressurreição (1 Estágio) 

Lc.24:22-23; At.1:1-3; 9-11. 
 

2 - A Era da Igreja 

Ef.3:8-12 
 

3 - Os últimos dias da Igreja 

2 Timóteo 3:1-8 
 

                    No final dos últimos dias da igreja, antes do arrebatamento da igreja: 

  2 Ts.2:1-4 
 

 4 - O Arrebatamento da Igreja (1 estágio da 1 ressurreição) 

 1 Ts.4:13-17 
 
Observação:  O Estado dos Mortos 

Acredito que o estado intermediário dos mortos, à luz do NT, define que na morte, a 

alma/espírito do crente entra na Presença do Senhor - imediatamente - (At.7:59; 2 

Co 5:6-8; Fp.1:21-24), onde ela está viva, consciente e alegre (Lc.16:19:31; 23:40-

43). Os incrédulos de todas as épocas, acredito que ficam no sheol/hades 

esperando o Juízo Final (Lc.16:22-26; Ap.20:11-15). 

 

 5 - Tribunal de Cristo -  (bema) e as Bodas do Cordeiro 

           2 Co. 5:10; Rm.14:10 - Ap.19:7-9 
 

 O Julgamento dos crentes terá lugar “pelo menos” mil anos antes do julgamento dos ímpios.  

Os crentes serão julgados tão somente quanto as obras de seu serviço no Senhor – se 

foram úteis ou inúteis, para a Glória de Deus ou minha, ao passo que os incrédulos serão julgados 

por causa das obras (em outro momento por vir) que fizeram tendo recusado aceitar a Jesus Cristo 

como seu Salvador. 

 A base desse julgamento (o bema) visa o recebimento ou não de galardão e envolverá 

exclusivamente os crentes.  

O resultado será, galardão ou dano (das obras, não da própria alma) – ler 1 Co 3:11-15 
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 O galardão pela obra que não foi destruída pelo fogo é identificado no NT em cinco áreas 
 
QUATRO COROAS APARECEM ENTRE AS OBRAS QUE PERMANECEM: 

 

 A COROA DA VIDA (Coroa do Mártir)  
Os que não recuam em face da morte - Ap.2:10; Tg.1:12 

 

 A COROA DA GLÓRIA (Coroa do Pastor ou Mestre)   
Os que não serviram por motivo de ganho desonesto - 1 Pe.5:2-4 

 

 A COROA DA JUSTIÇA (Coroa daqueles que desejam a vinda de Cristo) - 2 Tm 4:8 
 

 A COROA INCORRUPTIVEL (A Coroa do Vitorioso) - Para aqueles que não seguem a 

vontade da carne e suas inclinações, mas que conservam seu corpo em obediência. Para 

aqueles que não se desviam da obra do Mestre devido aos prazeres deste mundo – 1 

Co.9:25-27. 
 

Obs.: Existe a possibilidade de estar implícito em 1Ts.2:19 a ideia de uma outra coroa que 
seria a “Coroa da Alegria” dada aos ganhadores de almas. 

 

 6 -   A Tribulação (70 Semana de Daniel) - O Dia do Senhor. 

    A NATUREZA DA TRIBULAÇÃO 

  Não existe maneira melhor de entender o conceito bíblico da tribulação do que deixar as 

Escrituras falarem por si. É impossível apresentar todas as declarações da Palavra sobre o assunto. 

  A linha de revelação começa no AT e continua pelo Novo. 

 “Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te 

voltares para o SENHOR, teu Deus, e lhe atenderes a voz, então, o SENHOR, teu Deus, não te 

desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou 

a teus pais”. Dt.4:30-31 

 

 “Então, os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do 

SENHOR e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra”. Is.2:19 

 

“Eis que o SENHOR vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar 

os moradores... A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o SENHOR é quem 

proferiu esta palavra... Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados; 

por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão”. Is.24:1,3,6 

 

“A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. A 

terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir; a sua transgressão pesa sobre 

ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o SENHOR castigará, no céu, as hostes celestes, e os 

reis da terra, na terra”. Is.24:19-21 
 

“Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti; esconde-te só por um 

momento, até que passe a ira. Pois eis que o SENHOR sai do seu lugar, para castigar a iniquidade dos 

moradores da terra; a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram 

mortos”. Is.26:20-21 

 

“Ah! Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante! É tempo de angústia para Jacó; ele, 

porém, será livre dela”. Jr.30:7 

“Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana; na metade da semana, fará cessar o sacrifício 

e a oferta de manjares; sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está 

determinada, se derrame sobre ele”. Dn.9:27 
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“Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá 

tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas, naquele tempo, 

será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro”. Dn.12:1 

 

“Ah! Que dia! Porque o Dia do SENHOR está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso”. 

Jl.1:15 

 

...porque o Dia do SENHOR vem, já está próximo; dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens 

e negridão! Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde 

o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Jl.2:1-2 

 

“Está perto o grande Dia do SENHOR; está perto e muito se apressa. Atenção! O Dia do SENHOR é 

amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de 

alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de 

rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão 

como cegos, porque pecaram contra o SENHOR; e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne 

será atirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do 

SENHOR, mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque, certamente, fará destruição total e 

repentina de todos os moradores da terra”. Sf.1:14-18 

 

“...porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não 

tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo; mas, 

por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados”. Mt.24:21-22 

 

“Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre a terra, angústia entre as nações em 

perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas; haverá homens que desmaiarão de terror e pela 

expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo; pois os poderes dos céus serão abalados”. Lc.21:25-26 

 

“Quando andarem dizendo: Paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como 

vêm as dores de parto à que está para dar à luz; e de nenhum modo escaparão”. 1Ts.5:3 

 

“...também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para 

experimentar os que habitam sobre a terra”. Ap.3:10 

 

“Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre 

se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí 

sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o 

grande Dia da ira deles; e quem é que pode suster-se?” Ap.6:15-17 

 

Com base nessas passagens, torna-se claro que a natureza desse período é de IRA, 

JULGAMENTO, INDIGNAÇÃO, PROVAÇÃO, PROBLEMAS, DESTRUIÇÃO, ESCURIDÃO, 

DESOLAÇÃO, TRANSTORNO, CASTIGO.  

Em nenhuma passagem temos alívio para a severidade desse tempo que virá sobre a terra. 

 

A ORIGEM DA TRIBULAÇÃO 

 O período tribulacional testemunhará tanto a ira de Satanás na sua hostilidade contra Israel 

(Ap.12:12-17) quanto a ira do fantoche de Satanás, a besta, na sua hostilidade contra os santos 

(Ap.13:7). Todavia esta manifestação de ira não se compara ao derramamento de ira daquele dia 

(selos, trombetas e taças).  
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Este período não é da ira do homem, nem mesmo de Satanás, mas a ira de Deus (Is.24:1; 

26:21; Jl:1:15; Sf.1:18; Ap.6:16,17; 11:18; 14:7,10,19; 15:4,7; 16:1,7,19; 19:1,2). 

Com base nas passagens acima, não se pode negar que esse período é particularmente a 

hora em que a ira e o juízo de Deus caem sobre a terra. Não é ira dos homens, nem de satanás, a não 

ser à medida que deus os use como canais para execução da sua vontade; é uma tribulação de Deus. 

Esse período difere de toda tribulação anterior não apenas em intensidade, mas também em tipo, já 

que vem do próprio Deus. 

  

O PROPÓSITO DA TRIBULAÇÃO 

1. O primeiro grande propósito da tribulação é preparar a nação de Israel para o Messias.  

ANTES DE CONTINUARMOS, QUERO ESTABELECER UMA DISTINÇÃO ENTRE ISRAEL E IGREJA 

 

 

ISRAEL 
 

 

IGREJA 

A extensão da revelação bíblica — quase quatro 

quintos da Bíblia 

Cerca de um quinto da Bíblia. 

 

O propósito divino — todas as promessas terrestres 

nas alianças. 

As promessas celestiais no evangelho. 

A descendência de Abraão — a descen-dência física, 

dos quais alguns se tomam descendentes espirituais. 

Descendência espiritual 

Um nascimento físico que produz um  

relacionamento. 

Um nascimento espiritual que  

traz um relacionamento. 

Cabeça: Abraão Cabeça: Cristo. 

Alianças – a de Abraão e todas as Alianças seguintes. Alianças – Indiretamente relacionada com a  

aliança Abraâmica e a Nova Aliança. 

Quanto ao trato divino: nacional e individual. Quanto ao trato divino: apenas individual 

Dispensação: Visto em todos os tempos desde Abraão. Dispensação: Vista apenas no presente. 

Sem atividade missionária e sem evangelho a pregar. Uma comissão a cumprir. 

Quanto à morte de Cristo: nacionalmente  

culpado - ainda será salvo por meio dEla. 

Perfeitamente salva por ela agora. 

Quanto ao Pai: Por meio de um relaciona-mento 

especial, Deus era o Pai da nação. 

Quanto ao Pai: Somos relacionados individualmente 

a Deus como Pai. 

Quanto a Cristo: Messias, Emanuel, Rei Quanto a Cristo: Salvador, Senhor, Noivo cabeça. 

Quanto ao Espírito Santo:  

veio sobre uns temporariamente 

Quanto ao Espírito Santo:  

Habita em todos. 

Princípio governante: O sistema da Lei Mosaica. Princípio governante: O sistema da Graça. 

Capacitação divina: nenhuma Capacitação divina: habitação do Espírito Santo. 

Quanto a promessa da volta de Cristo:  

Em poder e Glória para julgamento. 

Quanto a promessa da volta de Cristo:  

Para nos receber para si mesmo. 

Quanto a posição: Um servo. Quanto a posição: Membros da família. 

Quanto ao reino de Cristo na terra: Súditos Quanto ao reino de Cristo na terra: Co-herdeiros 

Quanto ao Sacerdócio: Tinha um sacerdócio. Quanto ao Sacerdócio: É um sacerdócio. 

Quanto ao Casamento: Esposa infiel Quanto ao Casamento: a noiva. 

Quanto aos Julgamentos: 

Deve enfrentar julgamento. 

Quanto aos Julgamentos: 

Livre de todos os julgamentos. 

Posição na eternidade: 

Espírito dos justo aperfeiçoados na nova terra. 

Posição na eternidade: 

Igreja dos primogênitos nos novos céus. 
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 Agora PODEMOS CONTINUAR ENTENDENDO O MOMENTO ESCATOLÓGICO DE ISRAEL 

 A profecia de Jeremias 30:7 esclarece que essa hora, que está por vir, refere-se 

particularmente a Israel, pois ele é “a hora da angústia de Jacó”. 

 O propósito de Deus para Israel na tribulação é promover a conversão de uma multidão de 

judeus que entrarão nas bênçãos do reino e experimentarão o cumprimento de todas as alianças de 

Israel. As boas novas de que o rei está prestes a retornar serão pregadas (Mt.24:14) para que Israel 

possa voltar-se para seu Libertador.  

Assim como João Batista pregou tal mensagem a fim de preparar Israel para a primeira vinda, 

Elias pregará a fim de preparar Israel para o segundo advento. 

“Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível Dia do 

SENHOR; ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus 

pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição”. Ml.4:5-6 

 Esse testemunho parece ser eficaz uma vez que multidões de Judeus serão convertidos 

durante o período de tribulação e aguardarão o Messias (Ap.7:1-8 e as virgens sábias de Mt.25:1-13).  

O propósito de Deus também é povoar o milênio com grande multidão de gentios convertidos, 

que serão redimidos pela pregação do remanescente fiel. Esse objetivo será alcançado na multidão de 

“todas as nações, tribos, povos e línguas” (Ap.7:9) e nas “ovelhas” (Mt.25:31-46) que entrarão na era 

milenar trazendo a Si mesmo vasta multidão dentre Israel e as nações gentílicas. 

  

2. O segundo propósito da tribulação é derramar juízo sobre homens e nações descrentes.  

“Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Eis que o mal passa de nação para 

nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o SENHOR 

entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra; 

não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados; serão como esterco 

sobre a face da terra”. Jr.25:32-33 
 

“...a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade; 

antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça”. 2Ts.2:12 
 

 Com base nestas passagens, podemos ver que Deus está julgando as nações da terra por 

causa da sua infidelidade. As nações da terra foram enganadas por um falso ensinamento do sistema 

religioso prostituído (Ap.14:8) e tem partilhado do “vinho da fúria da sua prostituição”.  

Elas seguiram o falso profeta na adoração da besta (Ap.13:11-18). Por essa impiedade, tem de 

ser julgadas. Esse julgamento recai sobre “os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, 

os poderosos e todo escravo e todo livre...” (Ap.6:15), todos os que “blasfemaram o nome de 

Deus...nem se arrependeram para lhe arem glória” ( Ap.16:9).  

Visto que o reino a seguir é um reino de justiça, esse julgamento deve ser visto como outro 

passo no desenvolvimento do plano de Deus para lidar com o pecado de modo que o Messias possa 

reinar. Esse plano de julgamento contra os pecadores constitui o segundo grande propósito do período 

de tribulação. 
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A HORA DA TRIBULAÇÃO  

 Para entender o tempo do período tribulacional, é necessário retornar a profecia da 

septuagésima semana de Daniel, na qual a cronologia do futuro de Israel está esboçada. 

“Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade a 

fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer 

justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o santíssimo. “Saiba e 

entenda que, a partir da promulgação do decreto que 

manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o Ungido, 

o líder, venha, haverá sete semanas, e sessenta e duas 

semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. 

Depois das sessenta e duas semanas, o Ungido será morto, e já não haverá lugar 

para ele. A cidade e o Lugar Santo serão destruídos pelo povo do governante que 

virá. O fim virá como uma inundação: guerras continuarão até o fim, e desolações 

foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No 

meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será 

colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre eleg o fim que lhe está 

decretado”. Dn.9:24-27 

 
 Alguns dados importantes para a compreensão da profecia: 

• As setentas semanas de Daniel corretamente interpretadas, demonstram o lugar distinto da 

igreja e de Israel no propósito de Deus. As setentas semanas de Daniel estão totalmente 

ligadas a Israel, seu relacionamento com os poderes gentílicos e sua rejeição do Messias. 

O propósito especial de Deus de chamar um povo de cada nação para formar a igreja e o 

projeto da “presente era” não se encontra em nenhum lugar da profecia. 

OBS.: Isso dá mais evidência de que a igreja não está em Apocalipse de 4 a 19, mas será 

arrebatada antes de começar o projeto de Israel. 

• A maior parte do Livro do Apocalipse é simplesmente uma expansão da profecia de Daniel 

dentro do painel cronológico esboçado pela septuagésima semana, que é dividida em dois 

períodos de 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio (Ap.11:2-3; 12:6-14; 13:5). 

 

Fatores importantes da profecia de Daniel 9:24-27: 

1. Toda profecia se relaciona ao “povo” e à “cidade” de Daniel, isto é, a nação de Israel e a 

cidade de Jerusalém (24). 

2. São mencionados dois príncipes diferentes, que não devem ser confundidos: o primeiro é 

chamado Ungido (Messias), o Príncipe (25); e o segundo é designado o Príncipe que há de 

vir (26). 

3. Todo o período em questão é especificado exatamente como setenta semanas (24); e 

essas setenta semanas são divididas em três períodos menores: primeiro, um período de sete 

semanas, depois disto um período de sessenta e duas semanas, e finalmente, um período de 

uma semana (25,27). 
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4. O começo de todo o período das setenta semanas é claramente fixado desde “a saída 

da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém”. (25) 

5. O final das sessenta e nove semanas será marcado pelo surgimento do Messias como o 

Príncipe de Israel. (25) 

6. Mais tarde, depois de sessenta e nove semanas, O Messias, o Príncipe será “morto” e 

Jerusalém será destruída novamente pelo povo do outro “príncipe” que ainda há de vir. (26) 

7. Depois destes importantes acontecimentos, chegamos à última, ou septuagésima 

semana, cujo início será marcado pelo estabelecimento de “uma firme aliança” ou tratado, 

entre o Príncipe que por vir e a nação judia por um período de “uma semana”. (27) 

8. Em “meio” à septuagésima semana o príncipe que há de vir, evidentemente rompendo 

o seu tratado, subitamente fará cessar o sacrifício judeu e lançará sobre esse povo um 

período de ira e desolação que permanecerá até todo o final da semana. (27) 

9. Com o final de todo o período das setenta semanas (setenta setes), será introduzido um 

período de grandes bênçãos para a nação de Israel. (24) 
  

São estas as bênçãos: 1) cessar a transgressão, 2) dar fim aos pecados, 3) expiar a 

iniquidade, 4) trazer a justiça eterna, 5) selar a visão e a profecia e 6) ungir o Santos dos Santos. 

 

  O INÍNCIO DAS 69 SEMANAS 

 Foi dito a Daniel que esse período de 490 anos está determinado “sobre o teu povo e 

sobre a tua cidade” (Dn.9:24). As Escrituras trazem vários decretos relacionados à 

restauração dos judeus do cativeiro babilônico. Houve o decreto de Ciro em 2 Cr.36:22-23 e 

em Ed.1:1-3, de Dario em Ed.6:3-8 e de Artaxerxes em Ed.7:7. Contudo, todas essas 

permissões foram cedidas para a reconstrução do templo, e nada foi dito sobre reconstrução 

da cidade. Em Ed.4:1-4 a reconstrução do templo foi interrompida porque os judeus estavam 

reconstruindo a cidade sem autorização. Em nenhum desses decretos a condição de Dn.9:25 

foi realizada.  

Quando examinamos o decreto de Artaxerxes, estabelecido no seu vigésimo ano 

e registrado em Ne.2:1-8, vemos que é dada permissão para a reconstrução do Jerusalém. 

Esse é o início do período profético indicado por Deus nessa profecia.  

  O CUMPRIMENTO DAS 69 SEMANAS 

 Uma era de 69 semanas (sessenta nove setes), ou 483 anos proféticos, deveria 

terminar com um acontecimento capaz de satisfazer as palavras “até ao Ungido, ao 

Príncipe”.  

 Nenhum estudioso do evangelho pode deixar de reconhecer que a última visita do 

Senhor a Jerusalém não foi apenas um fato, mas também pelo seu propósito, o ponto de 

transição de seu ministério. A sua entrada na Cidade Santa visava proclamar a sua 

messianidade e cumprir o propósito de sua vinda. 
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Desse modo, as 69 semanas começam com o decreto da reconstrução de Jerusalém 

em 14 de março de 445a.C, e terminam com a entrada triunfal em Jerusalém em 6 de abril de 

32d.C, no Domingo da morte do Senhor – “Depois das sessenta e duas semanas será 

morto o Ungido”. 

 

IMPORTANTE: 

 Uma vez que chegamos ao final das 69 semanas encontramos um espaço de tempo profético, 

ou seja, existe um espaço entre a sexagésima nona e a septuagésima semana.  

Vejamos algumas evidências dessa afirmação: 

1. Se as setenta semanas fossem contínuas, há septuagésima semana deveria ter findado 

sete anos depois da crucificação, ou seja, apareceria no livro de Atos. 

2. O NT ensina que Israel foi deixado de lado (Mt.23:37-39) até a restauração do trato de 

Deus que exige um intervalo entre as duas últimas semanas. Se há septuagésima semana 

já foi cumprida, as seis bênçãos prometidas em Dn.9:24 (extinguir a transgressão, dar fim 

aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia, ungir o 

Santo dos Santos) deveriam ter sido cumpridas para Israel. Nenhuma delas já foi 

experimentada pala nação. Como a igreja não é Israel, não pode se cumprir agora. 

Visto que Deus cumprirá literalmente o que prometeu, Ele deve honrar estas coisas com a 

nação. Logo, estamos num espaço de tempo, um intervalo entre a sua rejeição e a 

consumação dessas promessas. 

3. Ao lidar com a profecia, o Senhor prevê um intervalo. Mateus 24:15 faz referência à vinda 

do “abominável da desolação”, e esse é um sinal para Israel de que a grande tribulação 

se aproxima (Mt.24:21). Mesmo nesta hora há esperança, pois “logo em seguida à 

tribulação daqueles dias .... verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, 

com poder e glória”( Mt.24:29-30).  

4. Desse modo, o Senhor coloca a septuagésima semana de Daniel no final dos tempos 

imediatamente antes de Seu segundo advento à terra. Associando isto a At.1:6-8, vemos 

que toda era de duração indeterminada estará interposta entre a sexagésima nona e a 

septuagésima semana da profecia. A única conclusão deve ser que os acontecimentos 

da septuagésima semana ainda não foram cumpridos e aguardam cumprimento 

literal futuro. 

 

ACONTECIMENTOS DA SEPTUAGÉSIMA SEMANA – A GRANDE TRIBULAÇÃO 

 O esquema cronológico que vamos adotar para integrar Apocalipse com Daniel e Zacarias, 

entendendo os capítulos 4 a 9 como o período que vai da identificação do Anticristo por meio da 

“aliança feita com muitos” (Dn.9:26) e a volta do Messias ao Monte das Oliveiras no tempo de uma 

conflagração (revolução) mundial (Zc.14:1). 

Apocalipse apresenta o juízo tribulacional através de séries sétuplas de juízos sob os selos, as 

trombetas, e as taças. Acredita-se num desenrolar destes juízos de forma simultânea, em momentos 

seqüencial e em outros superpostos.  
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Veja o gráfico: 

  

Os Sete Selos

As Sete Trombetas

As Sete Taças
1  2  3  4  5  6  7  

123456  7

123456  7

 
 

Disposição Cronológica dos Juízos 
 

 Neste gráfico podemos identificas as duas últimas séries de juízos como contidas no sétimo 

selo, e a série das taças como contidas na sétima trombeta, já que nem o sétimo selo nem a sétima 

trombeta recebem descrição isolada ou intendente. O gráfico nos ilustra como os juízos devem ser 

cronologicamente distribuídos e a necessidade de haver alguma distinção entre eles. 

 

OS JUÍZOS DE APOCALIPSE 

 

 SELOS 
CAPÍTULO 6 

TROMBETAS 
CAPÍTULOS 8-9 

TAÇAS 
CAPÍTULO 16 

 
1 

 
Aparição do Anticristo 

6:1-2 

 
Tempestade de granizo 
destrói 1/3 da vegetação 

8:7 

 
Úlceras malignas 

contra os adoradores 
da Besta 16:1-2 

 
2 

 
Guerra em escala 
mundial – 6:3-4 

 

 
Meteoro(?) destrói 1/3  

da vida marinha 
8:8-9 

 
Poluição total dos 
oceanos: toda vida 

marinha destruída-16:3 

 
3 

 
Fome em escala 

mundial 
6:5-6 

 
Meteoro(?) envenena 1/3 

da água potável do 
mundo 8:10-11 

 
Poluição total da água 

potável do mundo 
16:4-7 

 
4 

 
Morte de 1/4 da 

população da terra 
6:7-8 

 
Redução parcial da luz 
solar e estelar- 8:12-13 

 
Aumento do calor solar 

16:8-9 

 
5 

 
Orações imprecatórias 
dos santos mártires da 

Tribulação- 6:9-11 

 
Hostes demoníacas 

atormentam os homens 
por 5 meses- 9:1-12 

 
Trevas sobre o reino do 

Anticristo- 16:10-11 

 
6 

 
Terremoto gigantesco 
e distúrbios cósmicos 

6:12-17 

 
Exército sobrenatural 

mata 1/3 da população 
da terra 
9:13-21 

 
Invasão da Palestina 
pelos reis do Oriente 

16:12 

 
7 

 
As sete trombetas 

8:1 
 

 
As sete taças 

11:15-19 

 
Mega-terremoto e 

saraiva-16:18 

 

 

   

 

 

7777
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OBS.: É necessário lembrar que possivelmente na primeira metade da tribulação, Ap.11:3-12 

apresenta o ministério de duas testemunhas, que em minha opinião estão evangelizando na 

autoridade e no poder de Elias, se relacionarmos esse texto ao de Ml.3.1-3; 4.5,6. Muitos 

identificam essas testemunhas com uma aparição física de Elias, Moisés ou Enoque, 

mas não há, em minha opinião, sustentação bíblica suficiente. 

Há um silêncio nas Escrituras sobre quem são essas pessoas, mas a partir do texto em 

questão, essas duas testemunhas devem ter corpos mortais e receberão autoridade e poder 

extraordinários para exercerem seu ministério. Acredito que possam ser dois judeus, uma vez 

que a tribulação é o juízo de Deus para rejeição ao Messias em sua primeira vinda e muitos 

judeus se arrependerão nesse tempo. 

 

Agora sim podemos prosseguir e identificar um importante evento tribulacional: 

     7.  Manifestação do Anticristo (1ª e 2ª fases) 

  Vi uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres e sete cabeças, com dez 

coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta 

que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca 

como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande 

autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, 

mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a 

besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também 

adoraram a besta, dizendo: “Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra 

ela?” À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe 

foi dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses. Ela abriu a boca 

para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que 

habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-

los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo,  

povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, 

todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro 

que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos ouça: Se 

alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à 

espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade 

dos santos. 

----------------------------------------------------------- 

Então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres como cordeiro, mas que 

falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, 

e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal 

havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do 

céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido 

realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes  

da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora 

ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à 

imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem 

mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, 

pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca 

na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a 

não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. 

Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois 

é número de homem. Seu número é seiscentos e sessenta e seis. Ap.13:1-18 
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8. A Campanha do Armagedom 

O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-

se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do 

Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso 

profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que 

realizam sinais miraculosos; eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los 

para a batalha do grande dia do Deus todo-poderoso. “Eis que venho como ladrão! 

Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que 

não ande nu e não seja vista a sua vergonha.” Então os três espíritos os reuniram 

no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedom. Ap.16:12-16 

 

9. A Batalha do Armagedom 
 

“Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se 

chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como 

chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele 

conhece, e ninguém mais. 

Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de 

Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e 

montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual 

ferirá as ações. “Ele as governará com cetro de ferro.” Ele pisa o lagar do vinho do 

furor da ira do Deus todo-poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este 

nome: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES. 

Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves 

que voavam pelo meio do céu: “Venham, reúnam-se para o grande banquete de 

Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus 

cavaleiros, carne de todos livres e escravos, pequenos e grandes”. Então vi a 

besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele 

que está montado no cavalo e contra o seu exército”.   

Apocalipse 19:11-19 

 
 Os "reis da terra e de todo o mundo" serão reunidos pela atuação da trindade do inferno para a 

chamada "peleja do grande dia do Deus Todo-poderoso" (Ap.16:14). Esse ajuntamento das 

nações da terra acontecerá num lugar chamado Armagedom (Ap.16:16).  

Lá Deus julgará as nações por haverem perseguido Israel (Jl.3:2), por causa de sua iniquidade 

(Ap.19:15) e por causa da sua impiedade (Ap.16:9). 

 

A localização da campanha. O monte Megido, situado a oeste do rio Jordão no centro-norte 

da Palestina, a cerca de quinze quilômetros de Nazaré e a vinte e cinco quilômetros da costa do 

Mediterrâneo, encontra-se numa planície onde ocorreram muitas das batalhas de Israel. 

Lá Débora e Baraque derrotaram os cananeus (Jz.4e5). Lá, Saul foi morto na batalha com os 

filisteus (1Sm.31:8). Acazias foi morto por Jeú (2Rs.9:27). E lá, Josofá foi morto na invasão pelos 

egípcios (2Rs.23:29-30 ; 2Cr.35:22). 
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Início da campanha. Os acontecimentos da última metade da septuagésima semana de 

Daniel são ocasionados pela expulsão da Satanás do céu ( Ap.12:7-13*). Evidentemente, a primeira 

ação de Satanás em oposição a Israel é motivar a sua invasão pelo rei do norte. Esse é o início de 

uma grande campanha que começa no meio da semana e continua até a destruição dos poderes 

gentílicos no retorno do Senhor Jesus Cristo. 
 

A Segunda vinda é literal. A fim de cumprir as promessas feitas na Palavra a respeito de Sua 

volta (At.1:11), a vinda de Jesus é literal. Isso requer um retorno corporal de Cristo à terra. 

 

A Segunda vinda é inevitável. O grande grupo de profecias que ainda não foram cumpridas 

torna a Segunda vinda absolutamente inevitável.  

Foi prometido que Ele mesmo virá (At.1:11); os mortos ouvirão sua voz (Jo.5:28); Ele ministrará 

aos seus servos vigilantes (Lc.12:37); Ele voltará a este mundo (At.1:11), ao mesmo monte das 

Oliveiras, de onde ascendeu (Zc.14:4); virá em chama de fogo (2Ts.1:8); Ele se levantará sobre a terra 

(Jó19:25); Seus santos(a igreja) virão com Ele (1Ts.3:13; Jd.14); todo olho O verá (Ap.1:7); Ele 

destruirá o anticristo (2Ts.2:8);  Ele se assentará no Seu trono (Mt.25:31; Ap.5:13); todas as nações 

serão reunidas perante Ele para serem julgadas (Mt.25:32);  Ele terá o trono de Davi (Is.9:6-7; Lc.1:32; 

Ez.21:25-27); esse trono será sobre a terra (Jr.23:5-6); Ele terá um reino(Dn7:13-14) e reinará sobre 

todos os seus santos( Dn.7:18-27; Ap.5:10); todos os reis a nações O servirão (Sl.72:11;Is.49:6-

7;Ap.15:4); os reinos deste mundo se tornarão o Seu reino (Zc.9:10; Ap.11:15); a Ele acorrerão os 

povos (Gn.49:10); todo o joelho se dobrará diante dEle (Is.45:23); as nações subirão para adorar o Rei 

(Zc.14:16; Sl.86:9); Ele edificará Sião (Sl.102:16); Seu trono será em Jerusalém (Jr.3:17; Is.33:20-21); 

os apóstolos se assentarão em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel (Mt.19:28;Lc.22:28-

30); Ele governará todas as nações(Sl.2:8-9;Ap.2:27)...  

...Ele reinará em juízo e justiça (Sl.9:7); o templo de Jerusalém será reconstruído (Ez.40-48) e 

a Glória do Senhor entrará Nele (Ez.43:2-5; 44:4); a Glória do Senhor será revelada (Is.40:5); o 

deserto se transformará em pomar (Is.32:15); o deserto florescera como a rosa (Is.35:1-2) e a glória 

Lhe será morada (Is.11:10).  

Todo o plano de aliança com Israel, ainda não cumprido, torna inevitável a Segunda vinda do 

Messias à terra. O princípio do cumprimento literal torna o retorno de Cristo essencial. 

 A Segunda vinda será visível. Várias referencias bíblicas reforçam o fato de que a Segunda 

vinda será uma manifestação do Filho de Deus à terra (At.1:11; Ap.1:7; Mt.24:30). Assim como o filho 

foi publicamente repudiado e rejeitado, Ele será publicamente apresentado por Deus na Segunda 

vinda. Essa vinda estará associada à visível manifestação da Glória (Mt.16:27; 25:31), pois, no término 

do juízo e na manifestação da soberania, Deus será glorificado (Ap.14:7;18:1;19:1). 

10.    A Volta de Cristo no Monte das Oliveiras 

 Zc.14:4; At.1:10-11 
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11.    Satanás preso por 1000 anos 

“Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais 

miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a 

marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago 

de fogo que arde com enxofre.  Os demais foram mortos com a espada que saía da 

boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a 

carne deles”. Ap.19:20-21 

“Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do Abismo e uma 

grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo, Satanás, 

e o acorrentou por mil anos; lançou-o no Abismo, fechou-o e pôs um selo sobre 

ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os mil anos. 

Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo”. Ap.20:1-3 

 

12.   Primeira ressurreição (2 estágio) - Santos do AT e da GT. 

“... pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o 

SENHOR, o seu Deus, lhes está dando. Mas vocês atravessarão o Jordão e se 

estabelecerão na terra que o SENHOR, o seu Deus, lhes dá como herança, e ele 

lhes concederá descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês 

vivam em segurança. Então, para o lugar que o SENHOR, o seu Deus, escolher 

como habitação do seu Nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: 

holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais e tudo o que tiverem 

prometido em voto ao SENHOR.  

Deut.12:9-11 

“Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade 

para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de 

Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e 

não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e 

reinaram com Cristo durante mil anos. (O restante dos mortos não voltou a viver 

até se completarem os mil anos.) Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos 

os que participam da primeira ressurreição! A segunda morte não tem poder sobre 

eles; serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante mil anos. 

Ap.20:4-6 

 
13.    Julgamento sobre a Nação de Israel 

 As Escrituras ensinam que o plano futuro de julgamento começará com um julgamento sobre a 

nação de Israel. Para eles foi prometido por intermédio das alianças, um reino que o Messias, filho de 

Davi, dominaria. Antes que esse reino seja instituído no Seu retorno pessoal à terra, deve haver um 

julgamento sobre Israel para determinar aqueles que entrarão nesse reino pois é revelado claramente 

que "nem todos os de Israel são, de fato, israelitas" (Rm 9.6). 

 
A. A ocasião do julgamento.  A indicação mais clara da ocasião do julgamento de Israel 

é dada na cronologia dos acontecimentos profetizados pelo Senhor em Mateus 24 e 

25. Esses capítulos dão a seguinte cronologia: 1) o período de tribulação (24.4-26), 2) 

a segunda vinda do Messias à terra (24.27-30), 3) o ajuntamento de Israel (24.31), 4) o 

julgamento de Israel (25.1-30), 5) o julgamento dos gentios (25.31-46), 6) o reino a 

seguir.  Nessa cronologia cuidadosamente planejada, o julgamento sobre Israel segue 

a segunda vinda de Cristo à terra e o ajuntamento conseqüente de Israel como nação. 
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B. O local do julgamento.  Já que Israel é um povo terreno, esse julgamento deve 

acontecer na terra após o retomo físico do Senhor (Zc.14.4). Ezequiel 20.34-38. 

  Este julgamento impedirá qualquer rebelde de entrar na terra naquele dia. 
 
 

C.  Os julgados.  Com base na passagem de Ezequiel recém-citada, assim como em 

várias passagens que lidam com a restauração de Israel, fica evidente que esse 

julgamento cairá sobre todos os israelitas viventes, os quais serão reunidos e julgados.  

Mateus 25.1-30 prevê um julgamento sobre toda a nação. 

D. A base do julgamento.  Em Mateus 25.1-30, diz que Deus julga para separar os salvos 

dos incrédulos em Israel.  As obras do indivíduo serão trazidas a juízo.  Ezequiel deixa 

isso claro: 

Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da 

aliança; separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra 

mim (Ez 20.37,38). 

 
  Isso é descrito ainda por Malaquias 3.2,3,5. 

 As ações individuais revelarão claramente a condição espiritual do coração nesse 

julgamento, que separará salvos de incrédulos. 

  

 E. O resultado do julgamento.  Há um resultado duplo desse julgamento.  

1) Em primeiro lugar, os incrédulos são tirados da terra.  "... não entrarão na terra de 

Israel" (Ez 20.37); "E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro 

e ranger de dentes" (Mt 25.30). Logo, os incrédulos são destruídos antes de começar 

o milênio.  

   2) Em segundo lugar, os salvos são levados para a bênção milenar. 

  ... e vos sujeitarei à disciplina da aliança (Ez 20.37). 

 E, assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o Libertador e ele 

apartará de Jacó as impiedades.  Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar 

os seus pecados (Rm 11.26,27). 

 Assim, Deus reunirá a nação de Israel na segunda vinda e separará os salvos dos 

incrédulos.  Os incrédulos serão lançados fora, e o sobrevivente do Israel salvo será 

levado para o milênio que Ele instituirá para cumprir suas alianças. 

 
14. O Julgamento dos Gentios 

 
   A. A hora do julgamento.  Na cronologia de Mateus 24 e 25, o julgamento dos gentios 

(Mt 25.31-46) aparece em seguida ao julgamento de Israel.  Esse julgamento acontece 

após a segunda vinda de Cristo à terra. Joel 3.1,2. 

O profeta revela que o julgamento sobre os gentios acontecerá ao mesmo tempo que o 

Senhor restaurar a nação de Israel à sua terra, que é na segunda vinda.  
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Logo, esse julgamento deve ocorrer durante a segunda vinda, após o ajuntamento e 

julgamento de Israel.  Ele deve preceder a instituição do milênio, pois os aceitos nesse 

julgamento são levados para o reino milenar (Mt 25.34). 

 
B. O local do julgamento.  Visto que esse julgamento segue a segunda vinda, deve 

ser um acontecimento que se desenrola na terra.  

 Joel 3.2 afirma que esse julgamento acontecerá no "vale de Josafá".  Esse local não é 

fácil de identificar.  Alguns acreditam que seja sinônimo de "vale de Bênção" (2Cr 

20.26), em que Josafá derrotou os moabitas e os amonitas, cuja vitória deu ao lugar um 

novo nome. (Zc 14.4). 

 

C. O resultado do julgamento.  Haverá um resultado duplo do julgamento sobre os 

gentios vivos.  

1) Aos que foram destinados à direita do Rei é feito o convite: "Vinde, benditos de 

meu Pai!  Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do 

mundo" (Mt. 25.34).  

2) Aos destinados à esquerda do Pai é pronunciado o juízo: "Apartai-vos de mim, 

malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos" (Mt 25.41).  

Um grupo é levado para o reino para tornar-se súdito do Rei, enquanto o outro é 

excluído do reino e enviado ao lago de fogo.  Esse grupo de gentios levado ao reino 

cumpre as profecias (Dn 7.14; Is 55.5; Mq 4.2) que afirmam que grande grupo de 

gentios será colocado sob o governo do Rei, mesmo que esse seja o reino de Israel. 

 

15.  O Reino Milenar 

  No Reino Milenar haverá o cumprimento completo de todas as alianças que Deus 

fez com Israel. É suficiente mostrar aqui, fazendo uso das Escrituras, que o reino terreno é visto como 

o cumprimento completo dessas alianças, e a era milenar será instituída com base na necessidade de 

cumprir as alianças. 

   A. A aliança abraâmica.  As promessas da aliança abraâmica a respeito da terra e da 

descendência são cumpridas na era milenar (Is 10.21,22; 19.25; 43.1; 65.8,9; Jr 30.22; 

32.38; Ez 34.24,30,31; Mq 7.19,20; Zc 13.9; MI 3.16-18). A perpetuidade de Israel, sua 

posse da terra e sua herança das bênçãos estão diretamente relacionadas ao 

cumprimento desta aliança. 

  B. A aliança davídica.  As promessas da aliança davídica a respeito do rei, do trono e 

da casa real são cumpridas pelo Messias na era milenar (Is 11.1,2; 55.3,11; Jr 23.5-8; 

33.20-26; Ez 34.23-25; 37.23,24; Os 3.5; Mq. 4.7,8). O fato de Israel possuir um reino, 

governado pelo Filho de Davi, baseia-se nessa aliança davídica. 
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  C. A aliança palestina.  As promessas da aliança palestina a respeito da ocupação da 

terra são cumpridas por Israel na era milenar (Is 11.11,12; 65.9; Ez 16.60-63; 36.28,29; 

39.28; Os.1.10-2.1; Mq 2.12; Zc 10.6). Essas referências à ocupação da terra prometem 

o cumprimento da aliança palestina. 

  D. A nova aliança.  As promessas da nova aliança no tocante a um novo coração, ao 

perdão dos pecados e à plenitude do Espírito Santo são cumpridas para com a nação 

convertida na era milenar (Jr 31.31-34; 32.35-39; Ez 11.18-20; 16.60-63; 37.26; Rm 

11.26-29). Todas as bênçãos espirituais que Israel recebe são cumprimento dessa 

aliança. 

   

 Observa-se, assim, que a era milenar traz consigo pleno cumprimento de todas as 

promessas de Deus para com a nação de Israel. 

 
15.1 Condições Existentes no Milênio 

 Grande parte das Escrituras dedica-se à declaração das bênçãos e da glória derramadas na 

terra pela beneficência do Senhor Jesus Cristo durante o reino.  

 Veremos  um esboço das condições na terra que demonstrará a "grandeza do reino" (Dn 7.27). 

 A. Paz.  O término da guerra pela unificação dos reinos do mundo sob o reinado de Cristo, 

juntamente com a prosperidade econômica resultante, visto que as nações não precisam dedicar 

grandes proporções de dinheiro a armamentos, é um dos temas principais dos profetas.  A paz 

nacional e individual é fruto do reino do Messias (Is 2.4; 9.47; 11.6-9; 32.17,18; 33.5,6; 54.13; 55.12; 

60.18; 65.25; 66.12; Ez 28.26; 34.25,28; Os 2.18; Mq 4.2,3; Zc 9. l0). 

B. Alegria.  A plenitude da alegria será marca característica da era milenar (Is 9.3,4; 12.3-6; 

14.7,8; 25.8,9; 30.29; 42.1,10-12; 52.9; 60.15; 61.7,10; 65.18,19; 66.10-14; Jr 30.18,19; 31.13,14; Sf 

3.14-17; Zc 8.18,19; 10.6,7). 

C. Santidade.  O reino teocrático será um reino santo, no qual a santidade é manifesta por 

meio do Rei e de seus súditos.  A terra será santa, a cidade será santa, o templo será santo e os 

súditos serão santos no Senhor (Is 1.26,27; 4.3,4; 29.18-23; 31.6,7; 35.8,9; 52;1; 60.21; 61.10; Jr 

31.23; Ez 36.24-31; 37.23,24; 43.7-12; 45.1; Jl 3.21; Sf 3.11,13; Zc 8.3; 13.1,2; 14.20,21). 

D. Glória.  Será um reino glorioso, no qual a glória de Deus encontrará plena manifestação (Is 

24.23; 4.2; 35.2; 40.5; 60.1-9). 

E. Consolo.  O Rei ministrará pessoalmente a todas as necessidades, a fim de que haja 

pleno consolo naquele dia (Is 12.1,2; 29.22,23; 30.26; 40.1,2; 49.13; 51.3; 61.3-7; 66.13,14; Jr 31.23-

25; Sf 3.18-20; Zc 9.11,12; Ap 21.4). 

F. Justiça.  Haverá administração de justiça perfeita a cada indivíduo (Is 9.7; 11.5; 32.16; 

42.1-4; 65.21:23; Jr 23.5; 31.23; 31.29,30). 

G. Pleno conhecimento.  O ministério do Rei levará os súditos do reino ao pleno 

conhecimento.  Sem dúvida haverá um ensinamento sem paralelo do Espírito Santo (Is 11.1,2,9; 

41.19,20; 54.13; Hc 2.14). 



                                                   Instituto Bíblico - Módulo 3 - Escatologia 

 

22 

 

H. Instrução.  Esse conhecimento será dado pela instrução que emana do Rei (Is 2.2,3; 12.3-

6; 25.9; 29.17-24; 30.20,21-32.3,4; 49.10; 52.8; Jr 3.14,15; 23.1-4; Mq 4.2). 

1. A retirada da maldição.  A maldição original colocada sobre a criação (Gn 3.17-19) será 

eliminada, de modo que haverá produtividade abundante na terra.  A criação animal será 

transformada, animais nocivos perderão o veneno e a ferocidade (Is 11.6-9; 35.9; 65.25). 

J. A doença será eliminada.  O ministério de curas do Rei será observado em toda a era, 

assim a doença e até mesmo a morte, exceto como medida de castigo de pecado público, serão 

eliminadas (Is 33.24; Jr 30.17; Ez 34.16). 

L. Cura dos deformados.  Acompanhando esse ministério haverá cura de toda a 

deformidade na instituição do milênio (Is 29.17-19; 35.3-6; 61.1,2; Jr 31.8; Mq 4.6,7; Sf 3.19). 

M. Proteção.  Haverá uma obra sobrenatural de preservação da vida na era milenar por 

intermédio do Rei (Is 41.8-14; 62.8,9; Jr 32.27; 23.6; Ez 34.27; Jl 3.16,17; Am 9.15; Zc 8.14,15; 9.8; 

14.10,11). 

 N. Liberdade em relação à opressão.  Não haverá opressão social, política nem religiosa 

naquele dia (Is 14.3-6; 42.6,7; 49.8,9; Zc 9.11,12).  

          0. Ausência de imaturidade.  A idéia parece ser de que não haverá tragédias de corpos e 

mentes fracas e débeis naquele dia (Is 65.20). A longevidade será restaurada. 

          R  Reprodução dos povos vivos.  Os santos que entrarem no milênio com seus corpos 

naturais terão filhos durante o período.  A população da terra aumentará.  Os nascidos no milênio 

ainda possuirão a natureza pecaminosa; logo, a salvação será necessária (Jr 30.20; 31.29; Ez 47.22; 

Zc 10.8). 

         Q. Trabalho.  O período não será caracterizado por inatividade, mas haverá um sistema 

econômico perfeito, no qual as necessidades do homem serão abundantemente providas pelo seu 

trabalho naquele sistema, sob a direção do Rei.  Haverá uma sociedade plenamente produtiva, 

suprindo as necessidades dos súditos do Rei (Is 62.8,9; 65.21-23; Jr 31.5; Ez 48.18,19). A agricultura 

bem como a manufatura proverão empregos. 

         R. Prosperidade econômica.  A perfeita situação de trabalho trará uma economia 

abundante, de modo que não haverá falta ou necessidade (Is 4.1; 35.1,2; 30.23-25; 62.8,9; 65.21-23; 

Jr 31.5,12; Ez 34.26; Mq 4.1,4; Zc 8.11,12; 9.16,17; Ez 36.29,30; Jl 2.21-27; Am 9.13,14). 

          S. Aumento da luz.  Haverá aumento da luz solar e lunar nessa era.  O aumento de luz 

provavelmente será a causa do aumento da produção na terra (Is 4.5; 30.26; 60.19,20; Zc 2.5). 

          T. Língua unificada.  As barreiras lingüísticas serão desfeitas, a fim de que haja livre 

comunicação social (Sf 3.9). 

         U. Adoração unificada.  Todo o mundo se unirá na adoração a Deus e ao Messias (Is 45.23; 

52.1,7-10; 66.17-23; Zc 13.2; 14.16; 8.23; 9.7; Sf 3.9; MI 1.11; Ap 5.9-14). 

         V. A presença manifesta de Deus.  A presença de Deus será plenamente reconhecida e a 

comunhão com Ele será experimentada em uma dimensão sem igual (Ez 37.27,28; Zc 2.2,10-13; Ap 

21.3). 
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          X. A plenitude do Espírito.  A presença e a capacitação divina serão a experiência de todos 

que estiverem sujeitos à autoridade do Rei (Is 32.13,15;; Ez 36.26-27; Jl 2.28,29)           

 Z. A perpetuidade do estado milenar.  O que caracteriza a era milenar não é visto como 

temporário, mas eterno (Jl 3.20; Am 9.15; Ez 37.26-28; Is 51.6-8; Jr 32.40; Dn 9.24; ). 

 

16. A Libertação e a última rebelião de Satanás 

 João retrata um cenário na terra no fim do milênio que abala a imaginação. 

 Ap 20.7-9 
 
   Apocalipse 20 revela que a prisão de Satanás não ocorre até a segunda vinda de Cristo e ele 

continua preso até o final dos mil anos.  O "pouco tempo" em que Satanás é libertado é depois de se 

completar o reino de mil anos, antes da união do reino teocrático com o reino eterno.   

  Apocalipse 20.7 ("Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua 

prisão") marca claramente o tempo da sua libertação. 

  O fim para o qual Satanás é solto percebe-se prontamente pela atividade que exercerá na época 

de sua soltura.  Ele sai para seduzir as nações, para liderar uma rebelião contra a teocracia de Deus.   

   A libertação de Satanás é vista nas Escrituras como o teste final que demonstra a corrupção 

do coração humano.  Deus sujeitou a humanidade caída a vários testes no desenvolvimento do Seu 

plano do reino e da redenção.  O homem fracassou em todos eles!  

  A razão de Satanás ser solto, então, é demonstrar que, mesmo quando testado sob o governo 

do Rei e da revelação da Sua santidade, o dano causado pelo pecado na raça humana, só pode ser 

revertido pela Graça de Deus. 

   Embora os que entrarem no milênio sejam salvos, não serão plenamente aperfeiçoados. A 

descendência deles durante o milênio nascerá com a mesma natureza caída de seus pais e 

consequentemente precisará de regeneração.   

  Durante a administração do Rei, na qual Ele governará com "cetro de ferro" (Ap.19:15), será 

necessária a conformidade externa à Sua lei.  A prisão de Satanás, a eliminação das fontes externas 

de tentação, a plenitude do conhecimento, a provisão abundante do Rei... todos esses fatores levarão 

muitos, cujo coração não foi regenerado, a oferecer essa conformidade exterior à lei do Rei.  

  É preciso existir um teste para apurar a verdadeira condição do coração dos que se acham no 

milênio.  

 

17. Satanás será Lançado no Lago de Fogo 

“O Diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, 

onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados 

dia e noite, para todo o sempre”. Ap.20:10 
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18. A Segunda Ressurreição e o Julgamento do Grande Trono Branco 

 O julgamento do Grande Trono Branco (Ap.20.11:15) pode muito bem ser chamado de 

"Julgamento ou Juízo Final".   

  Ele constitui o término do plano de ressurreição e de julgamento de Deus. 

   

  A. A hora do julgamento. É claramente indicado que esse julgamento acontece após o 

fim do reino milenar de Cristo.  Ap 20.12,13 

 

  B. O local do julgamento.  Esse julgamento não acontece nem no céu, nem na terra, mas 

em algum lugar entre as duas esferas.       Ap 20.11 

 

  C. Os réus do julgamento.  Fica evidente com base na própria passagem que esse é um 

julgamento dos chamados "os mortos" (vs.12).  Demonstrou-se previamente que o plano de 

ressurreição dos salvos se completou antes de começar o milênio.  Os únicos ainda não-

ressurretos eram os mortos incrédulos.  Esses devem ser, então, os réus do julgamento 

   

  D. A base do julgamento.  Esse julgamento, ao contrário de uma concepção popular 

errada, não tem por finalidade apurar se aqueles que o enfrentam serão salvos ou não.   

   Todos os que devem ser salvos já foram salvos e entraram no seu estado eterno.   

  Os que serão abençoados eternamente já entraram na sua bênção.   

  Esse é antes um julgamento das más obras dos incrédulos.  A sentença de "segunda 

morte (vs.6)" é pronunciada contra eles - Ap 20.12. 

  Como no julgamento dos gentios as obras demonstram fé ou falta de fé, da mesma forma 

as obras demonstram aqui a ausência de vida. Mas a sentença da segunda morte será dada a todos. 

  A primeira morte foi a morte espiritual sofrida em Adão que gerou a separação de Deus e 

a posterior reconciliação do pecador arrependido através da ogra de Cristo.   

  A segunda morte é a confirmação e realização eterna da separação de Deus – para o 

pecador impenitente - que a primeira morte representava. 

   

  E. O resultado do julgamento.  O resultado desse julgamento fica bem claro em 

Apocalipse 20.15: "E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para 

dentro do lago de fogo".   

    A eterna separação de Deus é o destino eterno dos incrédulos. 
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19. Criação do Novo céu e na Nova Terra 

 
“Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é 

necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e 

piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. 

Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos 

se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua 

promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a 

justiça”. 2 Pe.3:11-13 

Ler Ap.21:1-27 

 
20. A Entrega do Reino ao Pai 

 
“Então virá o fim, quando ele entregar o Reino a Deus, o Pai, 

depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é 

necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam 

postos debaixo de seus pés.  

O último inimigo a ser destruído é a morte.  

Porque ele “tudo sujeitou debaixo de seus pés”. Ora, quando 

se diz que “tudo” lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o 

próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo.  

Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho 

se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que 

Deus seja tudo em todos”.1 Co.15:24-28 

 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 Vimos na perspectiva Pré-Tribulacionista, Pré-Milenista que é uma interpretação mais literal 

das Escrituras (obedecendo aos critérios da boa hermenêutica), toda a estratégia divina de extermínio 

da iniquidade por parte de Deus através da Obra de Jesus Cristo.  

Servimos o Deus que não se contradiz e cumpre tudo aquilo que promete, por isso, se você 

ainda não tomou a decisão de fazer parte da Família de Deus, do povo santo, separado para a Glória 

do Pai, para ser herdeiro desse Novo Céu e Nova Terra, faça-o agora, não perca mais tempo algum! 

Creia no projeto de amor de Deus para salvar o pecador arrependido através da Obra de 

Cristo e receba o presente do perdão de pecados e da Vida Eterna, hoje! 

 

 
           Pr. Elcio Millan  
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