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Definição 

A área que estuda os acontecimentos futuros chama-se “escatologia” (Do gr. 
escathos, últimas coisas + logia, discurso racional ou estudo). É o estudo sistemático e lógico 
das doutrinas concernentes às últimas coisas.  

A escatologia tem por objeto os seguintes temas: Arrebatamento da Igreja, Grande 
Tribulação, Milênio, Julgamento Final e o Estado Perfeito Eterno. 

A Escatologia Bíblica não é apenas abrangente; é amorosamente conclusiva. 
Percorre a História e descortina a eternidade. Revela-se, e é sempre mistério. Deus a 
engendrou nos profetas, fecundou-a nos evangelhos e epístolas, e deu-a a pleníssima luz do 
Apocalipse 

O estudo desta matéria serve para trazer aos cristãos um sinal de alerta e 
vigilância a respeito das coisas vindouras. É um sinal dos últimos tempos, por isso precisamos 
obter mais conhecimento e estamos mais preparados para responder a quem quer que seja. 

 Por meio do conhecimento de tão importante assunto a Igreja pode exercer, de 
uma melhor maneira, a virtude da paciência ao entender sobre os tempos do Senhor.  

“Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.” (I Ts 5.6) 

A Bíblia é bem clara quando nos exorta para que não durmamos. Este verso nos 
chama à responsabilidade sobre a atitude que a Igreja deve ter em relação à volta do Senhor.  

Não podemos brincar de ser cristãos, pelo contrário, precisamos, cada vez mais, 
sermos fiéis e dedicados a toda boa obra. O estudo de tão importante matéria também nos 
prepara para estarmos com o Senhor.  

 Faz parte do homem querer conhecer o seu passado e seu futuro. Assim é com 
a arqueologia que busca identificar passagens de povos por regiões, associando-as à cultura 
local ou geral, assim também o homem tem ansiedade em saber o que foi e o que há de ser. 
Para esta necessidade a Bíblia tem a palavra certa:  

“Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.” (I Pedro 
5:7) 

Bom, então o que nos está reservado (você poderia perguntar)?  

A Bíblia nos revela o futuro da igreja. 
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A Cronologia Bíblica 

• PRIMEIRA VINDA DE CRISTO 
• PROFECIAS DE DANIEL 
• DISPENSAÇÕES 
• PERÍODO DA GRAÇA 
• MENSAGEM ÀS SETE IGREJAS 
• SINAIS DA VINDA DE CRISTO 
• PRIMEIRA RESSUREIÇÃO 
• ARREBATAMENTO (PAROUSIA) 
• AS BODAS DO CORDEIRO 
• O TRIBUNAL DE CRISTO 
• DISTRIBUIÇÃO DOS GALARDÕES 
• A GRANDE TRIBULAÇÃO (Ap 6-19) 
• O ANTICRISTO E O FALSO PROFETA 
• A REVELAÇÃO DE CRISTO 
• ARMAGEDOM 
• MILÊNIO (PRISÃO DE SATANÁS) 
• ÚLTIMA GUERRA 
• RESSURREIÇÃO DOS ÍMPIOS 
• O TRONO BRANCO 
• NOVOS CÉUS E NOVA TERRA 
• JERUSALÉM CELESTIAL 
• ETERNIDADE FUTURA 
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Apocalipse 

 O Apocalipse desperta interesse em quase todas as pessoas, principalmente nos últimos 
anos, por ocasião da mudança de milênio. Cristãos ou não, religiosos ou não, muitos são os 
que têm grande curiosidade em relação ao livro. Entretanto, o medo e a falta de 
compreensão acabam por afastar o interessado.  

O que resta, normalmente, são informações obscuras e bastante distorcidas. 
Apocalipse, Armagedom, Anticristo, Juízo Final e fim do mundo são temas reincidentes nos 
filmes de Hollywood, que vão dando sentido lendário e fantasioso aos assuntos extraídos das 
Escrituras.  

O Apocalipse contém, logo no início, uma mensagem de bênção para os seus 
leitores.  

"Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta 
profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo." 
(Apocalipse 1.3) 

O texto nada diz sobre a compreensão, mas sobre o conhecimento. É desejável 
que entendamos o Apocalipse. Se, porém, não entendermos, este não deve ser o motivo para 
que o abandonemos.  

Precisamos ler, ouvir, estudar, guardar o seu conteúdo. Pode ser que muitas de 
suas profecias não possam ser compreendidas antes de se cumprirem. Contudo, se as 
conhecemos, poderemos reconhecê-las quando se cumprir e, reconhecendo, poderemos 
tomar as atitudes certas no momento certo.  

DADOS GERAIS  

• Autor – O apóstolo João - 1.1,4,9-11;  

• Destinatários – As 7 igrejas da Ásia (em geral, fundadas por Paulo). 

• Data – 95 ou 96 d.C.  

• Local - Patmos - ilha vulcânica, rochosa e estéril, localizada a 56 km da costa da Ásia 
Menor (Turquia). Para lá eram enviados os prisioneiros na época do imperador romano 
Domiciano (81 a 96). Outra hipótese defendida por alguns é a de que João tenha estado 
lá em algum momento do governo de Nero (54-68).  

• Idioma - Grego (Ap 1.8; 21.6; 22.13).  

• Tema - A vitória de Cristo e a implantação do seu Reino.  

• Versículo-chave – Ap 1.7. 

• Versículo-esboço – Ap 1.19.  

• Características particulares - Único livro bíblico com bênção e maldição relacionadas ao 
seu uso (1.3 e 22.18-19). 
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• Classificação - livro profético. (único do NT embora haja blocos proféticos em outros livros 
como em Mt 24, Mc 13, Lc 21, etc.). 

• Personagem central - O Cordeiro.  

• Destaques - Verbo vencer (Ap 2 e 3; 12.11; 15.2; 17.4; 21.7); Testemunho (Ap 1.2,9; 6.9; 
12.11,17; 19.10; 20.4; 22.18,20). Verbo vir (referente à vinda de Cristo) (Ap  1.4,7,8; 
2.5,16; 3.3,11; 4.8; 22.20).  

 Gênesis E Apocalipse 

Existe um paralelo evidente entre Gênesis e Apocalipse, conforme se observa 
pelos itens a seguir:  

 GÊNESIS APOCALIPSE 

Início Fim 

Criação da terra Nova terra 

Criação do céu Novo céu 

Criação do sol A Nova Jerusalém não 
precisa do sol 

Vitória de Satanás Derrota de Satanás 

Adão Cristo 

Eva Igreja (noiva) 

Entrada do pecado Fim do pecado 

Maldição Fim da maldição 

Bloqueado caminho à 
árvore da vida. 

Acesso à árvore da 
vida. 

 

 CIRCUNSTÂNCIAS E OBJETIVO  

Na época em que o Apocalipse foi escrito, a igreja estava sofrendo muito por 
causa da perseguição do Império Romano. João estava preso em Patmos e todos os outros 
apóstolos do primeiro grupo haviam morrido. Seria natural que muitos começassem a 
questionar se aquele não seria o fim do cristianismo. Será que a igreja resistiria àquela fúria 
das forças do mal?  

O livro de João vem mostrar o futuro: o castigo dos ímpios, a volta de Cristo, seu 
triunfo juntamente com a igreja e o estabelecimento do Reino de Deus. O Império Romano 
não prevaleceria contra os desígnios divinos.  
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A Vida Depois da Morte  

A vida do homem tem uma finalidade além da própria vida física, que vai além da 
matéria de nossos corpos, que é a parte espiritual.  

Quando Jesus Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção (2 Tm 
1.10), estava, de fato, desfazendo a morte espiritual e concedendo a vida eterna, a 
imortalidade.  

Se tal fato estivesse baseado apenas em teorias e filosofias, já teria desaparecido, 
mas as provas da imortalidade estão impressas na história da humanidade.  

O ESTADO INTERMEDIÁRIO 

Desde os tempos antigos muitos já pensavam que, entre a morte e a ressurreição, 
as almas dos homens desfrutavam do descanso ou sofriam enquanto esperavam ou pela 
complementação de sua salvação, ou pela consumação de sua condenação.  

Na Idade Média, esta posição continuou a ser ensinada, e foi desenvolvida a 
doutrina do Purgatório. Os Reformadores rejeitaram a doutrina do Purgatório. 

O estado intermediário não é o purgatório. Fundamento lançado para identificar o 
Sheol ou Hades como lugar de prova, ou de segunda oportunidade, para as almas daquelas 
pessoas que não conseguiram se purificar o suficiente para galgarem o céu.  

Declara tal doutrina que é uma forma desses mortos serem provados e 
submetidos a um processo de purificação. Entretanto, essa doutrina não tem base na Bíblia. 
Se o purgatório fosse uma realidade, então a obra de Cristo não teria sido completa. Se 
alguém quer garantir a salvação eterna, precisa garanti-la em vida física, depois da morte só 
resta a ressurreição.  

“... aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo” 
(Hebreus 9.27)   

Mas, o que é o Estado Intermediário? 

A Bíblia denomina-o como um "lugar de consolação", "seio de Abraão" ou 
"Paraíso" (Lc 16.22,25; 2 Co 12.2-4). A Bíblia fala de cristãos falecidos como "os que dormem 
com o Senhor" (1 Co 15.6; 1 Ts 4.13), e isto não se refere a uma forma de dormir inconsciente, 
mas de repouso, de descanso.  
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A MORTE 

Todo ser humano, tanto cristão quanto incrédulo, está sujeito à morte.  

A morte, para os cristãos, não é o fim da vida, mas um novo começo. Neste caso, 
ela não é um terror (1 Co 15.55-57), mas um meio de transição para uma vida mais plena. 
Para o cristão, morrer é ser liberto das aflições deste mundo (2 Co 4.17) e do corpo terreno, 
para ser revestido da vida e glória celestiais (2 Co 5.1-5).  

Paulo se refere à morte como sono (1 Co 15.6,18,20; 1 Ts 4.13-15), o que dá a 
entender que morrer é descansar do labor e das lutas terrenas (Ap 14.13). 

 “Preciosa é à vista do SENHOR a morte dos seus santos.” (Salmos 116.15) 

É a entrada na paz (Is 57.1,2) e na glória (Sl 73.24); é ser levado pelos anjos “para 
o seio de Abraão” (Lc 16.22); é ir ao “Paraíso” (Lc 23.43); é ir à casa de nosso Pai, onde há 
“muitas moradas” (Jo 14.2); é uma partida bem-aventurada para estar “com Cristo” (Fp 1.23); 
é ir “habitar com o Senhor” (2 Co 5.8); é um dormir em Cristo (1 Co 15.18; Jo 11.11; 1 Ts 
4.13); “é ganho... ainda muito melhor” (Fp 1.21,23), é a ocasião de receber a sua coroa: 

“Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me 
dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua 
vinda.” (2 Timóteo 4.8) 

Uma marca distintiva dos fiéis de Deus é que eles se sentem fora do seu lugar, 
neste mundo, e já daqui eles aguardam o seu lar celestial. 

ENTRE A MORTE E A RESSURREIÇÃO DO CORPO 

As Escrituras ensinam que no momento da morte, o cristão é conduzido à 
presença de Cristo (2Co 5.8; Fp 1.23), e que permanece em plena consciência (Lc 16.19-31) 
e desfruta de alegria diante da bondade e amor de Deus (cf. Ef 2.7).  

O céu é como um lar, um maravilhoso lugar de repouso e segurança (Ap 6.11) e 
de convívio e comunhão com os santos. 

“Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito, pois 
vou preparar-vos lugar.” (João 14.2) 

Veja que "Na casa de meu Pai" é uma referência clara do céu, porque Jesus para 
lá precisava "ir", para nos preparar lugar (Mt 6.9; Sl 33.13,14, Is 63.15). Deus tem um celeste 
lar onde há "muitas moradas", e para as quais a "família de Deus", ora vivendo na terra, (Ef 
2.19) será trasladada;  

"Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura." (Hebreus 
13.14).  

No céu, os cristãos conservam sua identidade individual (Mt 8.11; Lc 9.30-32). Os 
cristãos que passam para o céu continuam a almejar que os propósitos de Deus na terra se 
cumpram (Ap 6.9-11). 
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As Profecias de Daniel 

Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. A escatologia se completa com as 
profecias de Daniel sobre as 70 semanas (Daniel 9.25-27) e o sonho de Nabucodonosor 
(Daniel 2.31-45) 

A visão de Nabucodonosor da Grande Estátua 
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As Dispensações 

Podemos definir Dispensação como um período de tempo de prova moral e de 
oportunidade para a salvação, concedida por Deus ao homem. 

Em cada Dispensação houve um propósito de Deus para a humanidade. Deus 
nunca ficou sem testemunhas. Em cada período a alguém foi, é, e será salvo pelas 
misericórdias do Senhor, (Lm 3.22).  

  

DISPENSAÇÃO ABRANGÊNCIA 

1 - INOCÊNCIA De Gn 2.7 a 3.24, da criação do homem à sua queda 

2 - CONSCIÊNCIA De 4.1 a 7.23, da queda do homem ao Dilúvio. 

3 - GOVERNO HUMANO De Gn 8.15 a 11.9, do Dilúvio a Abraão. 

4 - PATRIARCAL  De Gn 12 a Ex 19, de Abraão a Moisés. 

5 – LEI De Ex 19.9 a Jo 19.30, do Sinai ao Calvário. 

6 - GRAÇA OU IGREJA (Jo 1.17)Vai da 1a a 2a vinda de Jesus  

7 - MILÊNIO Is 11.3-9; Ef 1.10; Ap 20.4b. Do Juízo das Nações ao Juízo Final 

 

1 – INOCÊNCIA 

EXIGÊNCIA SINAL DESOBEDIÊNCIA PROMESSA JUÍZO 

"Mas da árvore 
da ciência do 
bem e do mal, 
dela não 
comerás" (Gn 
2.17)   
Gn 1.26-
28;2.15-17 
 

A 
formaçã
o da 
mulher, 
Gn 2.22. 

"Tomou do seu fruto e comeu, 
e deu também a seu marido, e 
ele comeu com ela" (Gn 3.1-
6). 

"Esta te ferirá a 
cabeça e tu lhe 
ferirás o 
calcanhar" (Gn 
3.15). 

"O Senhor 
Deus o lançou 
fora do Jardim 
do Éden" Gn 
3.23). 
Maldição e 
morte (Gn 
3.17-19). 

 2 – CONSCIÊNCIA 

EXIGÊNCIA SINAL DESOBEDIÊN
CIA 

PROMESSA JUÍZO 

Esperar o cumprimento da 
Promessa:   
"...te ferirá a cabeça, e tu lhe 
ferirás o calcanhar" (Gn 3.15) 

Transladaç
ão de 
Enoque, Jd 

Corrupção 
generalizada 
(Gn 6.5-12). 

Salvação 
pela arca:   
Gn 6.13-22. 

O dilúvio 
universal: Gn 
7.17-24. 
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14; Gn 
5.24. 
 
 

  3 - GOVERNO HUMANO 

EXIGÊNCIA SINAL DESOBEDIÊNCIA PROMESSA JUÍZO 

Povoar e 
administrar a 
terra, Gn 8.17; 
9.1-12. 

"O meu arco tenho 
posto nas nuvens, e 
ele será por sinal de 
haver um pacto entre 
mim e a terra" (Gn 
9.13). 

Concentram-se na 
torre de Babel, Gn 
11.1-4. 

Não haveria mais 
dilúvio, Gn 9.13. 

Confusão 
de línguas, 
Gn 11.7-8. 

4 – PATRIARCAL 

EXIGÊNCIA SINAL DESOBEDIÊNCIA PROMESSA JUÍZO 

Acordo com 
Abraão: morar 
em Canaã (Gn 
12.1-7). 

O nascimento 
de Isaque, Gn 
21.2-2 e a ida 
de José para o 
Egito, Gn 39 e 
50. 

Moraram no Egito, Gn 
12.10; 46.6. 

Bênçãos a 
todas as 
famílias da 
terra, por 
Abraão, Gn 
12.3; 26.4; 
28.4. 

Escravidão, Ex 
1: 8-14. 

5 - A LEI 

EXIGÊNCIA SINAL DESOBEDIÊNCIA PROMESSA JUÍZO 

Guardar a Lei, 
Ex 19.3-8. 

O Monte Sinai 
e promessa de 
Messias, Ex 
19. 9, 18,19; Is 
7.14. 

Violara e rejeitaram o 
Rei Jesus, II Rs 
17.7-20; Mt 27.1-25.  

"O homem que fizer 
estas coisas viverá 
por elas" (Lv 8.5; 
Rm 10.5; Ex 
20.11). "Faço 
misericórdia em 
milhares” (Ex 20.6). 

Destruição de 
Jerusalém e 
dispersão dos 
judeus no ano 
70. Lc 13.6-9; 
20.20; 21:20-24. 

6 - A GRAÇA  

EXIGÊNCIA SINAL DESOBEDIÊNCIA PROMESSA JUÍZO 

Crer e 
obedecer: At 
16.31; At 2.38; 
II Tm 2.13; Jo 
1.12; Rm 8.1-
14; Ef 2.8-9. 

A ressurreição 
do SENHOR 
JESUS 
CRISTO. 

Rejeitaram Cristo: Jo 
5.39-40; II Tm 3.1-7. 

O arrebatamento 
da Igreja, Jo 14.3; 
At 1.9; Jo 5.28; 
6..39; 11.25-26; I 
Ts 4.14-17; Ap 
3.10. 

A grande 
tribulação: Dn 
9.27; Jd 15; Rm 
8.1; Is 53.5; Mt 
24.21; Ap 6.15-
17. 

  7 - O MILÊNIO 

EXIGÊNCIA SINAL DESOBEDIÊNCIA PROMESSA JUÍZO 
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Obedecer e 
adorar a Cristo, 
Is 11.3-5; Zc 
14.9-16. 

A revelação 
de Cristo, Lc 
21.27; Jd 14. 
Paz geral, Is 
11.7; Is 
68.24. 

Aceitação da rápida mensagem 
satânica (rebelião final), Ap 20.7-
10; Mq 4.5; Gl 5.20. 

Reinado 
justo, 
Satanás 
amarrado, 
paz mundial, 
Is 32.1-2; Ap 
20.2; Mq 4.3. 

O lago de 
fogo, Ap 
20.11-15. 
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Mensagem às 7 Igrejas da Ásia 

• Éfeso 
• Esmirna 
• Bergamo 
• Tiatira 
• Sardes 
• Filadélfia 
• Laudicéia 

 

• Éfeso 
Desejável 
Igreja fiel perseverante, porém tinha se esfriado no amor - Apoc. 2:1-7. 
(igreja do primeiro século) 

• Esmirna 
Mirra ou Amarga 
Igreja sofredora – Apoc. 2: 8-11 
(Igreja do segundo século, que sofreu terríveis perseguições provas e tribulações.) 

• Pergamo 
• Per- algo que não é bom, Gamo- casamento 

A igreja e o trono de Satanás - Apoc. 2: 12-17 
A igreja fiel  

• Tiatira 
Sacrifício contínuo - Apoc. 2:18-29 
A igreja prostituída 

• Sardes 
Aquele que escapa (remanescente) 
Igreja viva ou morta? - Apoc.  3:1-6 
Início do século XVI - Reforma de Lutero 

• Filadélfia - Apoc. 3:7-13 
Amor fraternal 
Período dos grandes Avivamentos, Missões  
Séculos XVII, XVIII, XIX em diante. 

• Laudicéia - Apoc. 3:14-22  
Governo do povo 
A igreja apóstata - morna     
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Sinais da Segunda Vinda de Cristo 

Condições internacionais 

• Rumores constantes de guerra entre povos e nações (conflitos mundiais) 
• Perigos econômicos na esfera mundial 
• Aumento dos distúrbios, desordens e terrorismo nas nações. 
• Colapso de grandes fortunas 
• Instrumentos potentes de guerra (mísseis etc…). 
• Unificação da moeda (mercado comum europeu?). Futuro Império Romano 
• O regresso dos judeus à palestina em grande número. 

Sinais na natureza 

Terremotos (Mateus 24:7) 
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Terremotos (“e haverá terremotos em vários lugares” – Mt 24.8) 

Sismologia – ciência que capta os movimentos no solo. 

A medição é chamada de escala de richter (de 1 a 9 graus) e a de mercalli (de 1 a 12 
graus) 

Na inglaterra, em oxônia, está o instituto internacional de sismologia. Ele pode registrar 
todos os tremores e terremotos da  terra. 
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Escatologia , O Futuro da Igreja Revelado 

 

- 17 - 

 

Sinais na Humanidade 

• SURGIMENTO DE FALSOS CRISTOS - MAT. 24:5,23,24 
• SURGIMENTO DE FALSOS PROFETAS 
• SURGIMENTO DE FALSOS CULTOS 
• DESOBEDIÊNCIA AOS PAIS 
• JUVENTUDE SEM LEI 

• VIOLÊNCIA        2 Timóteo 3:1-5  

` 
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Israel, O Relógio de Deus 
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Arrebatamento  

De Gênesis a Apocalipse temos um traçado histórico de toda a humanidade: do 
propósito de Deus para com o homem, do afastamento do homem e Deus, da reconciliação 
provida pelo nascimento de Jesus, da redenção, pela morte do Filho de Deus e pela promessa 
de estarmos com Ele para sempre, numa vida futura.  

E é sobre a vida futura que vamos estudar. 

COMO SERÁ A SEGUNDA VINDA DE JESUS  

Jesus prometeu voltar. Em várias ocasiões Ele afirmou que voltaria. Não virá mais 
para "buscar as ovelhas perdidas", mas para buscar a Sua Igreja e derramar seus juízos sobre 
a Terra.  

A sua vinda se dará em duas fases. Na primeira fase de Sua volta, Ele arrebatará 
o povo de Deus; na Segunda fase, sete anos depois, fará justiça sobre as nações ímpias e 
estabelecerá Seu reinado por mil anos (1 Ts 4.16-17; Ap 20-22). A primeira fase será secreta 
e só a Igreja sentirá seus efeitos. A segunda fase - conhecida como revelação - todos O verão.  

“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a 
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, 
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a 
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.”  (1Ts 4.16,17) 

O termo “arrebatamento” deriva da palavra raptus em latim, que significa 
“arrebatado rapidamente e com força”. O termo latino raptus equivale a harpazo em grego, 
traduzido por “arrebatado” em 1 Ts 4.17.  

No sentido original da palavra significa: Arrancar, levar, tirar por força ou violência, 
mostra rapidez, urgência.  

Esse evento, descrito aqui e em 1Co 15, refere-se à ocasião em que a igreja do 
Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com Ele nos ares. O arrebatamento 
abrange apenas os salvos em Cristo.  

Livres de todas as aflições (2 Co 5.2,4; Fp 3.21), de toda perseguição e opressão  

“Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da 
tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.” 
(Apocalipse 3.10) 

Livres de todo domínio do pecado e da morte (1 Co 15.51-56); o arrebatamento 
nos livra da “ira futura”, ou seja: da grande tribulação. 

“e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que 
nos livra da ira futura.” (1 Ts 1.10) 

A esperança de que nosso Salvador logo voltará para nos tirar do mundo, a fim 
de estarmos “sempre com o Senhor”, é a bem-aventurada esperança de todos os redimidos 
(Tt 2.13). É fonte principal de consolo para os cristãos que sofrem (1 Ts 4.17,18; 5.10). 
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Quem está na igreja mas não abandona o pecado e o mal, sendo assim infiel a 
Cristo, será deixado aqui, no arrebatamento.  

“Então, o Reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas 
lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.” (Mt 25.1) 

Esta parábola ressalta o fato que todos os cristãos devem constantemente 
examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e 
inesperado.  

Devem perseverar na fé, para que uma vez chegados o dia e a hora, sejam 
levados pelo Senhor na sua volta (Mt 25.10).  

 “Mas, se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar 
a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor 
daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separa-
lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis.” (Lucas 12.45 e 46).  

 

PORQUE O ARREBATAMENTO  

Para fazer diferença entre o justo e o injusto (Pv 11:8) 

Para recompensar por todo trabalho feito a Deus (Ap 22:12) 

Para premiar os vitoriosos Ap 3:05) 

Para não deixar a igreja na tribulação ( Ts 1:10 - 1 Ts 5:9 - Ap 6:16 e 17) 

Para vencer a morte (corrupção) (1 Co 15:51-54) 

QUEM SERÁ ARREBATADO 

Os que crêem em Cristo e o seguem (Jo 3:18-21 e 6:47) 

Os que ouviram a palavra e creram (Jo 5:24-29) 

Os que receberam o batismo nas águas (Mc 16:15-16) 

Os que confessam a fé em Cristo (Rm 10:9-13) 

Os que amam a vinda de Cristo (II Tm 4:8; Ct 8:14) 

 

NUM ABRIR E FECHAR DE OLHOS  

“Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos 
seremos transformados,  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. Porque convém que isto que é corruptível se revista da 
incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade.” (1 Coríntios 15.51-
53) 
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O arrebatamento  da igreja não será um acontecimento  visto  por todos  aqui  na 
terra, e nem algo demorado, como pensam  algumas pessoas,  mas sim algo muito rápido. E 
nós não somos os únicos  a esperar este dia maravilhoso: O próprio Senhor Jesus  Cristo 
espera  com ansiedade este dia em que vira buscar todos  aqueles que aceitaram o convite 
da salvação (Mt 11.28). 

NÃO PRECEDEREMOS OS QUE DORMEM  

“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a 
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, 
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a 
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.” (1 
Tessalonicenses 4:16-17) 

Neste dia se cumprira a palavra que diz "tragada foi a morte na  vitória" (Is  25.8, 
Hb 2.14-15, Ap 20:14), e logo após nós os que ficarmos  vivos  seremos  arrebatados para 
junto  do Senhor  nas nuvens,   então o  que  era corruptível  será   revestido de 
incorruptibilidade,  e como os que já morreram, teremos um corpo glorioso. 1 Co 15.51-56, Fp 
3.20-21. 

UM CORPO INCORRUPTÍVEL  

De acordo com a leitura de I Co 15.51 e 52 e Fp 3.21, todo aquele que for 
arrebatado e também aqueles que ressuscitarem em Cristo terão um corpo glorioso tal como 
aconteceu com o Senhor Jesus Cristo quando ressuscitou dos mortos, e com isso não mais 
sentiremos dor, e nem mais teremos qualquer complexo, pois este corpo possuirá grande 
beleza, é algo tão maravilhoso que não podemos nem imaginar o que poderemos fazer com 
este corpo, e isto será para sempre, até mesmo no reinado de Cristo no milênio, quando 
outras pessoas não possuirão tais bênçãos. Somente a igreja terá tal privilégio.  

AS VESTES CELESTIAIS  

“E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente; porque o linho fino 
são as justiças dos santos.” (Apocalipse 19.8) 

Como já vimos os salvos em Cristo receberão um corpo incorruptível no momento 
do arrebatamento da igreja, e como Deus faz tudo muito completo, também receberemos 
vestes celestiais, algo muito lindo que nem mesmo os maiores estilistas do mundo inteiro 
pensaram um dia em confeccionar, a mais linda mulher não se vestiu de tamanha beleza e 
preciosidade, nenhuma costureira obteve tecidos com tão grande valor e beleza, de fato Deus 
tem preparado o melhor para aqueles que o aceitam. 

 

O TRIBUNAL DE CRISTO 

"Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois 
todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus". (Romanos 14.10) 

Todos os salvos, após o arrebatamento, comparecerão diante do Redentor, 
ocasião em que haverá uma avaliação do que fizemos ou não fizemos; uns receberão louvor; 
outros, censura. É o chamado “Tribunal de Cristo”:  
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"Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um 
receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal" (2 Coríntios 5.10). 

 "Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo" (Romanos 14.10). 

Tudo será transparente e público, ou seja, o que tivermos feito por meio do corpo, 
de bom ou ruim, será conhecido por todos os presentes. Nada ficará encoberto. Esse 
julgamento dos cristãos não será para condenação. A nossa salvação está garantida pelo 
sacrifício de Jesus.  

O julgamento será para galardoar aqueles que foram fiéis; que não enterraram 
seus talentos; que souberam utilizar os dons espirituais e ministeriais recebidos; que, enfim, 
cumpriram a contento a missão que o Senhor lhes confiou. Estes receberão aprovação divina, 
recompensa e honra (Mt 25.21; 1 Co 3.12-14; Rm 2.10). Os servos negligentes receberão 
reprovação divina, ficarão envergonhados e sofrerão perdas (1 Co 3.15). 

O tribunal  de  Cristo acontecerá  depois  do  arrebatamento  da igreja,  e  durante 
a grande tribulação, que estará acontecendo aqui na terra. Ele se dará em duas partes:  

1) Purificação da igreja  

Todos  os  salvos, estarão frente a frente com  o  Senhor  Jesus Cristo, e de 
acordo com a palavra de Deus que diz que não há nada encoberto  que não seja revelado 
(Hb 4.13,  Mt 10.26), todos   os participantes do arrebatamento  terão  suas   vidas 
reveladas  perante todo o Céu ou seja: pecados  não confessados, erros não admitidos, 
pensamentos levianos, mau uso da  liberdade Crista,  falta  de amor, etc.,  

Imaginemos  agora nossas vidas 
sendo  mostrada  perante  os  apóstolos,  missionários,  pastores, etc.,   

Devemos lembrar que todos nós somos pecadores, mesmo depois de aceitamos 
a Cristo em nossos corações, ainda pecamos. Por isso Romanos 7.19 diz: "Pois não faço o 
bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço", e 1 João 1.8 diz: "Se dissermos que 
não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós". 

Não vamos para o céu por sermos perfeitos, ou bonzinhos, mas por termos 
entendido e aceitado o  grande amor de Deus que enviou o seu filho amado para nos salvar. 
Porém, devemos viver uma vida reta na presença de Deus. 

2) a recompensa por todo trabalho feito a Deus (1 Co 3.10-16) 

Neste evento o Senhor Jesus Cristo irá recompensar as boas obras, 
ou  seja  o  Senhor  irá  retribuir grandiosamente aqueles  que 
trabalharam   em   prol  de  sua  obra  aqui  na   terra;    

Se alguém hoje faz a obra  de Deus  como  quem  esta  obrigado a  fazer,  saiba 
que  não terá recompensa alguma por  isso, e já está na hora  de mudar  este conceito. As 
obras de ouro possuem maior valor que as obras de palha ou de madeira, isto porque foram 
valorizadas por aqueles que o fizeram. 

Existem aqueles que não valorizam o que fazem, não gostam de ficar cuidando 
da igreja, limpando os bancos, cuidando da segurança da igreja e outros, etc... 
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Deus valoriza a cada obra que fazemos. Ele não faz acepção alguma. O homem 
sim é que faz acepção de boas obras ou más, mas tudo que se faz para Deus deve ser 
valorizado, e quanto mais difícil for mais ainda devemos nos esforçar para realizá-lo para 
Deus.  

Portanto, a diferença entre obras de ouro com as de palha é o valor que damos 
para o que fazemos. Se valorizarmos aqui na terra, Cristo nos dará uma recompensa do 
mesmo valor lá no céu.   

O galardão que o Senhor dará como recompensa pelo trabalho  feito a  Deus  será 
utilizado no reinado de Cristo aqui na  terra,  em Jerusalém, pois para que alguém precisará 
de coroa a não ser para participar de um reinado, e isto fica muito claro se  compararmos as 
promessas de Cristo como recompensa conforme abaixo:   

E reinarão com ele mil anos (Ap 20:6) 

E lhe darei poder sobre as nações (Ap 2:26) 

E concederei que se assente comigo no meu trono 
(Ap 3:21) 

E dar-te-ei a coroa da vida (Ap 2:10) 

 

De acordo com as promessas de Jesus acima relacionadas,  aqueles que 
vencerem terão coroas, poder sobre nações. Isto  mostra  a intenção de Cristo em colocar os 
teus servos como reis de  países deste  mundo, quando o próprio 
Senhor  estiver  reinando   em Jerusalém;   

Se meditarmos sobre esta posição, verificamos que  se torna um tanto clara, pois 
o Senhor estará em Jerusalém reinando, e  ele colocará servos de Deus para cuidarem dos 
demais países, sempre estando  debaixo de sua autoridade, mas só  estará  nesta condição 
perante o Rei aqueles que trabalham em prol da obra de Deus com muita  fidelidade.   
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As Bodas do Cordeiro 

Após comparecermos perante o Tribunal de Cristo, segue-se “As Bodas do 
Cordeiro”.  

A expressão "Bodas do Cordeiro" define o encontro da noiva (a Igreja) com o seu 
noivo (Jesus), agora unidos para sempre. Será a celebração desse casamento, uma festa de 
grande alegria e glória. 

“Regozijemo-nos, e exultemos, e demos-lhe glória! Pois são chegadas as bodas do 
Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou” (Apocalipse 19.7). 

É importante sabermos que enquanto se realiza a celebração das Bodas, os que 
ficaram na Terra, estarão passando pela mais terrível tribulação de todos os tempos.  

"Bem-aventurados os que são chamados à ceia das Bodas do Cordeiro" (Apocalipse 
19.9).  

É bom não esquecermos que ao instituir a Santa Ceia, quando disse aos apóstolos 
para que, em sua memória, comessem do pão e bebessem do cálice, Jesus prometeu que 
aquela celebração seria repetida no céu:  

"E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia 
em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai" (Mateus 26.29).  

Isto é tão maravilhoso, que é também chamado de “O CASAMENTO DE JESUS 
CRISTO COM A SUA IGREJA”, a quem Paulo chama de Virgem Pura (2 Co 11.2).  

Neste dia todos estarão felizes: Deus, o nosso pai Celeste, Cristo Jesus, o nosso 
Senhor, o Santo Espírito de Deus, os Anjos, os apóstolos de Cristo, os Profetas e todos os 
demais. 

Se a noiva num casamento terreno é muito linda, como estará maravilhosa a igreja 
de Cristo, que estará com vestes brancas, puras, (Ap 3.5, 7.9, 19.8). 

É bom lembrarmos que a beleza das vestes da igreja será conquistada aqui 
mesmo na terra, antes do arrebatamento. A qualidade está na Justiça dos Santos. Esta é a 
verdadeira roupa do Cristão (Lv 19.35 e 36), e purificada no sangue do cordeiro (Ap 14.4, I Jo 
1.7) 

De maneira alguma poderemos perder esta festa por falta de vigilância (Mt 25.1-
13).  
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A  APOSTASIA  PESSOAL 

  “Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se 
apartar do Deus vivo”. (Hebreus 3.12) 

A apostasia aparece duas vezes no NT como substantivo (At 21.21; 2Ts 2.3) e, 
aqui em Hb 3.12, como verbo (gr. aphistemi, traduzido “apartar”).  

O termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada 
ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. 

Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da 
união vital com Ele e da verdadeira fé nEle. Essa apostasia é possível somente para quem já 
experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo (Lc 8.13; Hb 
6.4,5).Não é simples negação das doutrinas do NT pelos inconversos dentro da igreja visível.  

A apostasia pode envolver dois aspectos distintos, embora relacionados entre si:  

• a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos ou dalguns deles (1Tm 
4.1; 2Tm 4.3);  

• a apostasia moral, isto é, aquele que era cristão e deixa de permanecer em Cristo e volta 
a ser escravo do pecado e da imoralidade (Is 29.13; Mt 23.25-28; Rm 6.15-23; 8.6-13). 

Veja alguns dos muitos trechos do NT que contêm advertências são: Mt 24.4,5,11-
13; Jo 15.1-6; At 11.21-23; 14.21,22; 1Co 15.1,2; Cl 1.21-23; 1Tm 4.1,16; 6.10-12; 2Tm 4.2-
5; Hb 2.1-3; 3.6-8,12-14; 6.4-6; Tg 5.19,20; 2Pe 1.8-11; 1Jo 2.23-25. 

Veja alguns exemplos da apostasia:  

• Aarão e o Bezerro de ouro (Ex 32) 

• A abominação de Israel e Judá (2 Rs 17.7-23) 

• Judas (At 1.25) 

• Quem vive pela lei (Gl 5.4) 

 A apostasia não surge do nada na vida do cristão. São passos que levam a ela. 

O cristão, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, 
exortações, advertências, promessas e ensinos da Palavra de Deus (Mc 1.15; Lc 8.13; Jo 
5.44,47; 8.46). Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino 
celestial de Deus, o cristão deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Cristo 
(4.16; 7.19,25; 11.6). 
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Por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais 
tolerante do pecado na sua própria vida (1Co 6.9,10; Ef 5.5; Hb 3.13). Já não ama a retidão 
nem odeia a iniqüidade. 

Também por causa da dureza do seu coração (Hb 3.8,13) e da sua rejeição dos 
caminhos de Deus (v. 10), não faz caso da repetida voz e repreensão do Espírito Santo (Ef 
4.30; 1Ts 5.19-22; Hb 3.7-11). 

Então o Espírito Santo se entristece (Ef 4.30; Hb 3.7,8); seu fogo se extingue (1Ts 
5.19) e seu templo é profanado (1Co 3.16). Finalmente, Ele afasta-se daquele que antes era 
cristão (Jz 16.20; Sl 51.11; Rm 8.13; 1Co 3.16,17; Hb 3.14). 

Se a apostasia continua sem refreio, o indivíduo pode, finalmente, chegar ao ponto 
em que não seja possível um recomeço.  

Isto é, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, 
mas que deliberada e continuamente endurece seu coração para não atender à voz do 
Espírito Santo (Hb 3.7-19), continua a pecar intencionalmente (Hb 10.26) e se recusa a 
arrepender-se e voltar para Deus, pode chegar a um ponto sem retorno em que não há mais 
possibilidade de arrependimento e de salvação (Hb 6.4-6; Dt 29.18-21; 1 Sm 2.25; Pv 29.1).  

Há um limite para a paciência de Deus (ver 1 Sm 3.11-14; Mt 12.31,32; 2 Ts 2.9-
11; Hb 10.26-29,31; 1 Jo 5.16).  

Esse ponto de onde não há retorno, não se pode definir de antemão. Logo, a única 
salvaguarda contra o perigo de apostasia extrema está na admoestação do Espírito: Hoje, se 
ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações (Hb 3.7,8,15; 4.7). 

É próprio salientar que, embora a apostasia seja um perigo para todos os que vão 
se desviando da fé (Hb 2.1-3) e que se apartam de Deus (Hb 6.6), ela não se consuma sem 
o constante e deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo. 

Aqueles que, por terem um coração incrédulo, se afastam de Deus (Hb 3.12), 
podem pensar que ainda são verdadeiros cristãos, mas sua indiferença para com as 
exigências de Cristo e do Espírito Santo e para com as advertências das Escrituras indicam o 
contrário. Uma vez que alguém pode enganar-se a si mesmo, Paulo exorta todos aqueles que 
afirmam serem cristãos: "Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé; provai-vos a vós 
mesmos" (2 Co 13.5). 

Quem, sinceramente, preocupa-se com sua condição espiritual e sente no seu 
coração o desejo de voltar-se arrependido para Deus, tem nisso uma clara evidência de que 
não cometeu a apostasia imperdoável.  

As Escrituras afirmam com clareza que Deus não quer que ninguém pereça (2 Pe 
3.9; Is 1.18,19; 55.6,7) e declaram que Deus receberá todos que já desfrutaram da graça 
salvadora, se arrependidos, voltarem a Ele (Gl 5.4; 4.19; 1 Co 5.1-5; 2 Co 2.5-11; Lc 15.11-
24; Rm 11.20-23; Tg 5.19,20; Ap 3.14-20; note o exemplo de Pedro, Mt 16.16; 26.74,75; Jo 
21.15-22). 
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A Grande Tribulação 

"Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos 
filhos do teu povo; e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que 
existiu nação até aquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele 
que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, 
uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem 
sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que converterem a 
muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, 
cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo; muitos correrão de uma parte para 
outra, e a ciência se multiplicará". (Daniel 12.1-4) 

Depois do arrebatamento, virá o Dia do Senhor, um tempo de sofrimento e ira 
sobre os ímpios (1 Ts 5.2-10). Seguir-se-á a segunda fase da vinda de Cristo, quando, então, 
Ele virá para julgar os ímpios e reinar sobre a terra (Mt 24.42,44). 

Acreditamos que a Igreja será arrebatada antes que se inicie a grande tribulação. 
As doutrinas mais comuns sobre o arrebatamento da igreja existente em nossos dias, nos 
diferentes pontos de vista teológico são: Pré-Tribulacionismo,  Mid-Tribulacionismo ou Meso-
Tribulacionismo, Pós-Tribulacionismo e do Arrebatamento Parcial 

A Grande tribulação é a última das setentas semanas de anos de Daniel 9:24-27, 
portanto a grande tribulação terá a duração de sete anos. 

As setentas Semanas de anos de Daniel 9:24-27 estão determinadas para Israel, 
e não para a Igreja, portanto a Igreja não passará pela grande tribulação. 

A Grande Tribulação é conhecida como tempo da Ira de Deus, ou seja o período 
em que Deus irá derramar a sua ira sobre os gentios que não aceitaram o amor de Cristo, 
oferecido durante a dispensação da graça.  

O ANTICRISTO 

“Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos-vos, 
irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer 
por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor 
estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane; porque isto não sucederá sem que 
venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele 
que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte 
que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que 
eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém 
para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniqüidade já opera; somente 
há um que agora o detém até que seja posto fora; e então será revelado esse iníquo, a quem 
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o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua 
vinda; a esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e 
prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não 
receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do 
erro, para que creiam na mentira; para que sejam julgados todos os que não creram na 
verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por 
vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a 
santificação do espírito e a fé na verdade, e para isso vos chamou pelo nosso evangelho, para 
alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estai firmes e 
conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E 
o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo, e Deus nosso Pai que nos amou e pela graça nos deu 
uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda 
boa obra e palavra". (2 Ts 2.1-17).  

O Anticristo será a encarnação de Satanás, e iniciará seu governo aqui na Terra - 
será um governante mundial - logo após o arrebatamento da Igreja, e exercerá o seu domínio 
durante sete anos, tempo em que durará a Grande Tribulação. Na metade dos sete anos, 
esse monstro enganará a muitos, operando sinais e maravilhas. Depois disso, mostrará sua 
verdadeira face e exigirá que seja adorado como Deus. Leia: Dn 7.8, 24, 25; Dn 9.27; Dn 
11.36-45; 2 Ts 2.1-12; Ap 11.6-7; 13.7, 15-18; 19.15-21. 

O maior desses sinais é “a abominação da desolação” (Mt 24.15), um fato 
específico e visível, que adverte os fiéis vivos durante a grande tribulação de que a vinda de 
Cristo a terra está prestes a ocorrer. Esse sinal-evento, visível, relaciona-se primeiramente 
com a profanação do templo judaico daqueles dias em Jerusalém, pelo Anticristo (Dn 9.27; 1 
Jo 2.18). O Anticristo, também chamado o homem do pecado, colocará uma imagem dele 
mesmo no templo de Deus, declarando ser ele mesmo Deus (2 Ts 2.3,4; Ap 13.14,15).  

FATOS SALIENTES  

A “abominação da desolação” marcará o início da etapa final da tribulação, que 
culmina com a volta de Cristo a terra e o julgamento dos ímpios em Armagedom (Mt 
24.21,29,30; ver Dn 9.27; Ap 19.11-21). 

Se os santos da tribulação atentarem para o fator tempo desse evento (“Quando, 
pois, virdes”, Mt 24.15), poderão saber com bastante aproximação quando terminará a 
tribulação, época em que Cristo voltará a terra. O decurso de tempo entre esse evento e o fim 
dos tempos é mencionado quatro vezes nas Escrituras como sendo três anos e meio ou 1260 
dias (Dn 9.25-27; Ap 11.1,2; 12.6; 13.5-7).  

Por causa da grande expectativa da volta de Cristo (Mt 24.33), os santos daqueles 
dias devem acautelar-se quanto a informes afirmando que Cristo já voltou. Tais informes serão 
falsos (Mt 24.23-26).  

A “vinda do Filho do homem” depois da tribulação será visível e conhecida de 
todos os que viverem no mundo (Mt 24.27-30; Ap 1.7). 

Outro sinal que ocorrerá, então, será o dos falsos profetas que, a serviço de 
Satanás, farão “grandes sinais e prodígios” (Mt 24.24). 
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Serão dias difíceis, pois Jesus declara em Mt 24.24, que naqueles últimos tempos 
o engano religioso será tão generalizado que será difícil até mesmo para “os escolhidos” (isto 
é, os cristãos dedicados) discernirem entre a verdade e o erro (1 Tm 4.16; Tg 1.21). 

Quem entre o povo de Deus não amar a verdade será enganado. Não terá mais 
oportunidade de crer na verdade do evangelho, depois do surgimento do Anticristo (2 Ts 2.11).  

Finalmente, a “grande tribulação” será um período específico de terrível sofrimento 
e tribulação para todos que viverem na terra. Observe:  

• Será de âmbito mundial (Ap 3.10).  

• Será o pior tempo de aflição e angústia que já ocorreu na história da humanidade (Dn 
12.1; Mt 24.21). 

• Será um tempo terrível de sofrimento para os judeus (Jr 30.5-7). 

• O período será controlado pelo “homem do pecado” (isto é, o Anticristo; Dn 9.27; Ap 
13.12). 

• Os fiéis da igreja de Cristo recebem a promessa de livramento e “escape” dos tempos da 
tribulação (Lc 21.36; 1 Ts 5.8-10; Ap 3.10). 

• Durante o período da tribulação, muitos entre os judeus e gentios crerão em Jesus Cristo 
e serão salvos (Dt 4.30,31; Os 5.15; Ap 7.9-17; 14.6,7). 

• Será um tempo de grande sofrimento e de perseguição pavorosa para todos quantos 
permanecerem fiéis a Deus (Ap 12.17; 13.15).  

• Será um tempo de ira de Deus e de juízo seu contra os ímpios (1 Ts 5.1-11; Ap 6.16,17). 

• A declaração de Jesus de que aqueles dias serão abreviados (Mt 24.22) não pressupõe a 
redução dos três anos e meio, ou 1260 dias preditos. Pelo contrário, parece indicar que o 
período é tão terrível que se não fosse de curta duração a totalidade da raça humana seria 
destruída.  

• A grande tribulação terminará quando vier Jesus Cristo em glória, com sua noiva (Ap 
19.7,8,14), para efetuar o livramento dos fiéis remanescentes e o juízo e destruição dos 
ímpios (Ez 20.34-38; Mt 24.29-31; Lc 19.11-27; Ap 19.11-21).  

• Não devemos confundir essa fase da vinda de Jesus, no fim da grande tribulação, com a 
sua descida imprevista do céu, em Mt 24.42-44, a qual ocorrerá num momento diferente 
do da sua volta final, no fim da tribulação.  

• O trecho principal das Escrituras que descreve a totalidade da tribulação de sete anos de 
duração é encontrado em Ap 6–18. 

QUANTO AOS TÍMIDOS 

“Mas, quanto aos MEDROSOS, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, 
e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte 
será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a Segunda morte.” (Apocalipse 21.8) 

Tímidos, medrosos e covardes, no caso específico, são palavras semelhantes. O 
entendimento é que Deus condena aqueles que não aceitam as verdades bíblicas com receio 
de serem criticados, desaprovados ou repreendidos pelos ímpios.  

Temem perder posições sociais, status, amizades, prestígio. São os que se 
envergonham de sua condição cristã; não dão testemunho de Cristo em suas vidas. Esses 
são os tímidos, covardes e medrosos. Jesus afirmou:  
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“Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará 
o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos”       (Lucas 
9.26). 

 

Primeira metade da grande tribulação (3,5 anos) 

1o selo, Ap 6.2 - cavalo branco, o Anticristo. 

Parece ser Cristo. Muitos defendem esta idéia, comparando com o cavalo branco 
de Ap.19:11, a coroa de Ap.19:16, e o termo vencedor de Ap.17:14. 

Mas não pode ser Cristo! Cristo está nos céus abrindo os selos. Não faz sentido 
Cristo vir trazer paz, depois guerra. Cristo só virá no fim da grande tribulação. Este cavaleiro 
é o anticristo . 

A idéia aqui também é parecer igual, se colocar no lugar, ou ao lado. Ele vem em 
lugar de Cristo. Ele vem estabelecer uma aliança de “Paz” com Israel (Dn.9:27), mas depois 
ele quebra esse pacto. Ele vem como vencedor, mas já é derrotado (Gn.3:15; Ap.19:20). O 
Nome anticristo quer dizer “contra Cristo” (Pseudo-Cristo, em lugar de Cristo). 

Características: Pequeno cifre (Dn.7:1-28 8,21,24,25): o anticristo será um Rei. 
Besta (Ap.13:1-10; Ap.13:11-18). Será contra Deus, idólatra, talvez um Judeu. 

O primeiro selo é a vinda do anticristo como vencedor no cavalo branco, porque este tempo 
é o reinado dele. É uma simulação do reinado de Cristo, que virá depois. 

2o selo, Ap 6.4 - cavalo vermelho, guerra. 

Tirará a paz da terra. Homens se matarão. Mortes á espada. No primeiro selo, o 
anticristo vem com suposta paz que terá pelas conquistas no mundo todo, mas, este 2.º selo 
vem tirar a suposta paz, com a verdadeira guerra. 

Isto foi profetizado por Cristo (Mt.24:6,7,8) e pelo apóstolo Paulo (I Ts.5:3-6) 

3o selo, Ap 6.5 - cavalo preto, fome. 

Por causa da guerra que vem com a abertura do 2.º selo, haverá fome em toda a 
terra, com escassez e racionalização de alimentos. Simbolismo deste selo:  

Balança ! racionalização de alimentos 
Denário ! salário de um trabalhador comum, por um dia Mt.20:1,2 
Uma medida de trigo ! quantia de alimento suficiente para um dia p/pessoa 
Três medidas de cevada ! alimentos mais barato, para os pobres 
Vinho e azeite ! alimentos para ricos, mas por serem caros, ficarão intactos. 

4o selo, Ap 6.8 - cavalo amarelo, morte. 

Com autoridade para matar ¼ da terra com: espada, mortandades, fome, e feras. 



Escatologia , O Futuro da Igreja Revelado 

 

- 33 - 

5o selo, Ap 6.9 - almas dos mártires da grande tribulação debaixo do altar. 

a)     quem são estas almas? V.9. São os crentes martirizados na tribulação por causa de seu 
testemunho. Se converteram após o arrebatamento da igreja, e quando morreram foram para 
o céu. 

b)     pedem vingança v.10 por suas vidas, por terem sido martirizados pelos homens cruéis 
incrédulos, suplicam ao Deus Justo e Soberano, 

c)     ganham vestes brancas. V.11 É símbolo de pureza e de paz, agora estão no céus, ao 
lado de Cristo. 

d)    Pedem vingança v.10. Porque Deus também é justiça. É necessário repousar e esperar 
um pouco. Vão esperar até todos os demais serem martirizados. Cristo fará Justiça logo! Ap. 
20:11-15 

e)     Conservos e irmãos; conservos são gentios crentes, irmãos são judeus convertidos, 
V.11. 

f)      Por quê debaixo do altar? Altar é lugar de sacrifício v.9. Estes crentes foram martirizados, 
sacrificados por causa do seu testemunho 

6o selo, Ap 6.12 - grande terremoto, profundas mudanças físicas no planeta. 

Grande terremoto, Sol escurecerá, Lua avermelhada, Estrelas caem, Céu se 
recolhe, Montes e ilhas mudam-se de lugar, Pessoas se escondem da ira de Deus, Pessoas 
procuram a morte 

Ap 7.1-17: Parêntesis - Os judeus e os gentios salvos durante a grande tribulação 

 Intervalo antes do 7º Selo. Quatro anjos segurando os quatro ventos da terra. (Ap 
7:1). O anjo do oriente (nascente do sol) ordena aos 4 anjos para não trazer Juízo por algum 
tempo. (Ap 7.1 e 2). Sem Juízo nos quatro cantos da terra até que sejam selados os escolhidos 
(144.000 – Ap 7.3) 

7o selo, Ap 8 – silêncio por meia hora no céu. 

O Propósito é o suspense por causa dos seis selos já passados e, agora, que tipo 
de tribulação virá? Há uma demonstração da graça de Deus e de sua misericórdia. 
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As 7 trombetas 

O 7º Selo traz as 7 trombetas 

Sete anjos com sete Trombetas v.2. Anjos aqui são criaturas Celestes que estão a serviço de 
Deus aplicando Juízo.Como: Ex.12:13,23 ! Egito; Gn.19:13 ! Sodoma e Gomorra ; At.12:23 
!Herodes  

Trombetas: Anúncio de grandes eventos catastróficos ou poderosos; Na destruição de 
Jerico ! Js. 6:29; Na Segunda vinda do Senhor ! I Ts.4:16;  

1a trombeta, Ap 8.7: "O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo 
misturado com sangue, que foram lançados na terra; e foi queimada a terça parte da terra, a 
terça parte das árvores, e toda a erva verde." 
 

Devastação ecológica. Tudo isto é literal como aconteceu no Egito. Ex.9:22-26. 

2a trombeta, Ap 8.8 e 9: "O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar como 
que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E 
morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte 
dos navios." 
 

Devastação marítima. Uma montanha fumegante atirada aos mares 
possivelmente é um vulcão 

3a trombeta, Ap 810 e 11: “O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande 
estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das 
águas. O nome da estrela era Absinto; e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e 
muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas”. 
 

Devastação nas águas doces. Cai do céu uma grande estrela fumegante; Absinto- 
madeira de sabor amargo; 1/3 das águas doces se tornaram amargas; muitos homens mortos 
por estas águas. 

4a trombeta, Ap 8.12: "O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, 
a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas; para que a terça parte deles se 
escurecesse, e a terça parte do dia não brilhante, e semelhantemente a da noite." 
 

Devastação Astrológica: 1/3 do sol escurece; 1/3 das estrelas escurecem; Sem 
luz de dia e nem de noite! No verso 13 fala do prenúncio dos três ais; As três próximas estrelas 
serão três ais. Ai! Ai! Ai!  
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5a trombeta, Ap 9.1-3: "O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu 
caíra sobre a terra; e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e 
subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha; e com a fumaça do poço 
escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado 
poder, como o que têm os escorpiões da terra." 
 

A praga dos gafanhotos do abismo, de onde ele vem? Do poço do abismo; É um 
lugar de aprisionamento; Veja 2 Pe 2.4 (anjos caídos),  Ap11:7 (besta) e Ap17:8 e Ap20:1-3 
(Satanás preso por 1000 anos). É provavelmente um departamento no inferno. 

Os gafanhotos saem do poço do abismo onde estão presos juntos a besta e os 
anjos caídos (demônios).  

Veja que se fala sobre uma estrela caída. Não está caindo, já tinha caído. Ela 
recebe as chaves do poço do abismo. Quem é esta estrela caída? Poderá ser uma estrela 
mesmo, Ap. 8:12, pode se referir a um anjo, Ap 1:20, pode ser satanás: 15.14:12-15; Lc 10:18; 
Ap. 9:11, o anjo do abismo, o rei do abismo: SEU NOME : Abadom - Hebraico DESTRUIDOR, 
Apolion - Grego DESTRUIDOR. 

A DESTRUIÇÃO PELOS GAFANHOTOS . vs 3-6. Poder como o dos escorpiões 
. v.3; Não destruirão o verde. v.4; Atormentarão os ímpios. v.4;  

OS QUE NÃO TEM O SELO DE DEUS. Nesta época os selados serão os 144.000 
Ap 7:4; Por cinco meses. v.5; Os homens se suicidarão, mas não vão morrer.  v.6.  

A DESCRIÇÃO DOS GAFANHOTOS. (como = semelhante) Como cavalos de 
guerra . v.7; Rostos como de homens. v.7; Cabelos como das mulheres. v. 8; Dentes como 
dos leões. v.8; Asas som como muitos carros. v.9; Couraça de ferro. v.9; Caudas como 
escorpiões. v.10. Dor pelos ferrões por cinco meses; Seu Rei é o anjo do Abismo v.11 

Restam ainda mais 2 AIS (v.12.) 

6a trombeta, Ap 9.13-17: "O sexto anjo tocou a sua trombeta; e ouvi uma voz que vinha das 
quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que 
tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E 
foram soltos os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e 
ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era 
de duas miríades de miríades; pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão: 
os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre; e 
as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões; e de suas bocas saíam fogo, fumaça 
e enxofre". 
 

Praga dos cavaleiros. 

O altar de ouro nos céus (v.13), mostra que há um templo no céu (Ap 8:3,4, 
Ap11:1, Ap 6:9, 16:7). Este altar está onde está o trono de Deus. De lá sai uma voz (v. 13,14) 
do Pai ou do Filho. Ordem para soltar os anjos presos. Estes 4 anjos estão presos na região 
do rio Eufrates.  

São anjos caídos presos por Deus neste lugar para exercerem juízo na tribulação; 
Deus ordenou a soltura destes anjos caídos para através deles EXECUTAR JUIZOS, no local, 
dia e hora exatos. v.15 
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A Descrição dos Cavalheiros (v.16) 20.000 x 10.000 = 200.000.000 DUZENTOS 
MILHÕES. A Aparência deles (v.17)era de couraça de fogo, jacinto e enxofre.  

FOGO: Cor avermelhada; JACINTO: Cor escuro, cor de fumaça; ENXOFRE: 
Amarelado. Cabeças como de leões e das bocas saiam: fogo, fumaça, enxofre 

Estes cavalos e cavaleiros são infernais, tanto como os gafanhotos da quinta 
trombeta. Os cavalos não são normais e os cavaleiros não são homens. As caudas dos 
cavalos são como as serpentes e suas cabeças causam danos. Eles vão matar e atormentar 
as pessoas.  

Os que não morreram (vs 20, 21), não se arrependeram das obras más, da 
idolatria, dos assassinatos, das feitiçarias, das prostituições, nem dos roubos. 

INTERVALO ENTRE A SEXTA E A SÉTIMA TROMBETAS:  

JOÃO E O LIVRINHO (AP 10.1-11) 

O anjo dos versos 1 e 2 não é nenhum dos já referidos, nem também um dos 7 
que tocam as trombetas. Ele está envolto em nuvem, tem arco-íris sobre a cabeça, rosto como 
de sol e pernas como fogo. Parece ser Jesus. Compare: rosto – Ap 1:16; pés – Ap 1:15; poder 
– I Cor 10:26; Desce do Céu – v 1, aparência gloriosa – v. 1; envolto em nuvem – Dn 7:13, I 
Ts 4:17; mas pode também não ser: Anjos descem do Céu – Ap 6:2, Eles tem aparência 
gloriosa – Ap  4:6,7, além do que Jesus virá nas nuvens no fim da tribulação e no 
arrebatamento, I Tess 4 : 17 ; Sal 104:3; O Anjo aqui jurou por Jesus, vs, 5, 6 

Ele tem consigo um livrinho aberto, v. 5:1 (talvez seja o livro selado com 7 selos).  

João come o livrinho (vs 9-11). A ordem do anjo é para João devorar o livrinho 
aberto que é doce na boca, mas amargo no estômago (Sl 119 : 103).  

7a trombeta, Ap 11.15-19: "E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes 
vozes, que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele 
reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos, que estão assentados em 
seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: 
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, porque tens tomado o 
teu grande poder, e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações; então veio a tua 
ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus 
servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e 
o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no 
céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto; e houve relâmpagos, vozes e trovões, 
e terremoto e grande saraivada." 
 

Vem então o 3o AI (v.19) com relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande 
saraivada. 

 

Os Últimos Juízos Na Tribulação: As 7 taças 
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1a taça, Ap 16.2: "Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra; e apareceu uma 
chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua 
imagem." 
 
2a taça, Ap 16.3: "O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue 
como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar."   
 

Morre tudo que há no mar. Já tinha morrido um terço Ap 8:8-11 

3a taça, Ap 16.4-7: "O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e 
se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras, o 
Santo; porque julgaste estas coisas; porque derramaram o sangue de santos e de profetas, 
e tu lhes tens dado sangue a beber; eles o merecem. E ouvi uma voz do altar, que dizia: Na 
verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos." 
 

Rios se tornam em sangue. Juízo sobre os assassinos que derramavam sangue 
dos santos e dos profetas, agora beberão sangue. 

 
4a taça, Ap 16.8 e 9: "O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que 
abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor; e 
blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas; e não se arrependeram 
para lhe darem glória." 
 

Ardente calor. Homens blasfemam de Deus e não se arrependem. 

 
5a taça, Ap 16.10 e 11: "O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu 
reino se fez tenebroso; e os homens mordiam de dor as suas línguas. E por causa das suas 
dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu; e não se arrependeram 
das suas obras." 
 

Grande dor nas pessoas pela úlcera, sede e forte calor. Blasfemam de Deus e não 
se arrependem. 

6a taça, Ap 16.12-16: "O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates; e a 
sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do oriente. E da 
boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos 
imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios, que operam sinais; os quais 
vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia 
do Deus Todo-Poderoso. (Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e 
guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua nudez.) E eles os 
congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom." 
 

 INTERVALO BREVE (AP 13-16) 

Os 3 espíritos imundos saem da boca da trindade satânica para seduzir e ajuntar 
os reis da terra para a peleja do ARMAGEDOM. 

No capítulo 15 temos a promessa da volta de CRISTO.  
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7a taça, Ap 16.17-21: "O sétimo anjo derramou a sua taça no ar; e saiu uma grande voz do 
santuário, da parte do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões; 
houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a 
terra, terremoto tão forte quão grande; e a grande cidade fendeu-se em três partes, e as 
cidades das nações caíram; e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice 
do vinho do furor da sua ira. Todas ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E 
sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento; e 
os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada; porque a sua praga era 
mui grande". 
 

Vemos então o maior terremoto. Dividiu a grande cidade, Jerusalém, em 3 partes. 
A queda dela derruba outras cidades. Ocorre uma chuva de saraiva com pedras de 50 kg e 
homens blasfemam de Deus. 

A Batalha do "Armagedom" (Ap 16.16) 

Após o Tribunal de Cristo e As Bodas do Cordeiro, a igreja glorificada descerá 
com Cristo para estabelecer o seu reino aqui na terra, numa batalha chamada Armagedom. 

Armagedom significa "vale do Megido". Megido ou Esdrelon é uma planície de 
Israel, em Samaria, na região da Palestina. Esse vale foi palco de sangrentas guerras no 
passado.  

"Chegará o estrondo até à extremidade da terra, porque o SENHOR tem contenda com 
as nações, entrará em juízo com toda a carne; os ímpios entregará à espada, diz o 
SENHOR.” (Jeremias 25.31) 

 "Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém...então o Senhor sairá, 
e pelejará contra estas nações" (Zacarias 14.2-5). 

Essa batalha se iniciará na segunda metade da Grande Tribulação, já no final 
desse período. Será uma guerra de curta duração. Os judeus não suportariam uma guerra 
prolongada, haja vista o poderio bélico dos adversários. 

Os exércitos de todas as nações aliadas ao Anticristo marcharão sobre Israel, 
objetivando a destruição de Jerusalém e do povo de Deus.  

O Anticristo colocará em guerra todo o seu poder de fogo: armamentos 
sofisticados; bombas de última geração, tudo muito superior ao que hoje conhecemos. Tal 
confronto atende aos planos de Deus. 
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Haverá, de fato, uma grande batalha mundial, envolvendo cristãos e anticristãos; 
uma guerra de grandes proporções como jamais ocorreu na história da raça humana.  

O Senhor Jesus descerá com a igreja glorificada e intervirá no momento certo: o 
Anticristo e seus exércitos serão aniquilados, e os judeus serão salvos. 

Tudo isso é necessário para se estabelecer o seu reino milenial. 
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O Reino Milenial ou Milenar 

O que é o Milênio? É o período de mil anos em que Cristo reinará na Terra, ou 
seja, é o reinado milenar de Cristo Jesus (Ap 20.4). Iniciar-se-á depois dos seguintes eventos: 
Grande Tribulação; prisão do Diabo por mil anos; destruição do Anticristo, de seus exércitos 
e do falso profeta; julgamento das nações "vivas" (Mt 24.30; Ap 16.16 e 19.20-21 e 20.2-3). 

QUEM PARTICIPARÁ DO MILÊNIO  

Os salvos de todas as épocas, compreendendo os fiéis do Antigo Testamento; a 
Igreja (Novo Testamento), e os salvos vindos da Grande Tribulação, (1 Ts 4.16-17, Ap 19.14 
e 20.4).  

Os judeus salvos da Grande Tribulação; os gentios poupados no julgamento das 
nações; os nascidos durante o Milênio. (Mt 25.37, Is 26.2 e 60.21).  

A finalidade maior do milênio é de restauração: restaurar a paz, a justiça, a 
prosperidade, a longevidade. Violência, nunca mais; fome, epidemias, terremotos, 
inundações, escassez de água, poluição, drogas, vícios de qualquer natureza; falta de 
alimentos; secas; pragas, injustiças sociais; corrupção; assaltos, estupros; ocultismo; 
desamor, abortos; desequilíbrio ecológico, crianças desamparadas... nunca mais!  

A Terra não mais será amaldiçoada. As maldições como castigo pela 
desobediência do primeiro casal serão removidas (Gn 3.14 e 17-18, Is 55.12-13).  

"Abrirei rios nos altos desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em 
açudes de água, e a terra seca em mananciais" (Isaías 11.15) 

Haverá perfeita comunhão entre os animais e entre estes e os homens. Os 
animais antes ferozes não atacarão os homens (Isaías 11.6-8)  

"aquele que morrer com cem anos, será tido por jovem" (Isaías 65.20). 

Haverá perfeita comunicação entre Deus e seus filhos:  



Escatologia , O Futuro da Igreja Revelado 

 

- 41 - 

"Antes que clamem, responderei; estando eles ainda falando, os ouvirei" (Isaías 
65.24).  

Cessarão as hostilidades entre os países. Enfim, haverá paz e prosperidade na 
Terra (Isaías 2.4; 35.1-2).  

A justiça predominará:  

"Reinará um rei com justiça" (Isaías 32.1).  

O Senhor Jesus conterá a fúria dos furacões, dos tornados, terremotos, 
maremotos, vulcões, e de todos os fenômenos naturais que abalam e devastam a 
humanidade (Isaías 32.2; 25.4).  

 Israel e o Milênio 

1) Israel terá grande alegria    

 “E, naquele dia, se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele 
nos salvará; este é o SENHOR, a quem aguardávamos; na sua salvação, exultaremos 
e nos alegraremos.” (Isaías 25. 9) 

  2) Israel terá sido ajuntado e purificado totalmente  

“Não temas, pois, porque estou contigo; trarei a tua semente desde o Oriente e te 
ajuntarei desde o Ocidente.  Direi ao Norte: Dá; e ao Sul: Não retenhas; trazei meus 
filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são 
chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória; eu os formei, sim, eu os 
fiz.” (Isaías 43. 5-7)   

 
“...Alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas das tuas moradas, não te 
detenhas, alonga as cordas, reforça as estacas, pois hás de transbordar para a direita 
e para a esquerda, a tua descendência se apoderará de outras terras e repovoará 
cidades abandonadas...Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-
se, mas o meu amor não mudará, a minha aliança de paz não será abalada, diz 
Iahweh, aquele que se compadece de ti.” (Isaías 54) 

  3) Israel terá possuído toda a terra prometida    

“Naquele mesmo dia, fez o SENHOR um concerto com Abrão, dizendo: À tua semente 
tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o queneu, e 
o quenezeu, e o cadmoneu, e o heteu, e o ferezeu, e os refains, e o amorreu, e o 
cananeu, e o girgaseu, e o jebuseu.” (Gênesis 15.18-21)   

“E te darei a ti e à tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra 
de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus .” (Gênesis 17.8) 

   4) Jerusalém será a sede do governo milenial e de Cristo  

“E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do SENHOR, à casa do Deus 
de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas 
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suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra do SENHOR .” 
(Isaías 2.3)   

“Assim diz o SENHOR: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém; e 
Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do SENHOR dos Exércitos, 
monte de santidade.” (Zacarias 8.3)   

“E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra 
Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o SENHOR dos Exércitos, e 
para celebrarem a Festa das Cabanas.” (Zacarias 14.16)   

“Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do SENHOR, e todas as nações se 
ajuntarão a ela, ao nome do SENHOR, a Jerusalém; e nunca mais andarão segundo 
o propósito do seu coração maligno.”. (Jeremias 3.17) 

5) Todas as leis sairão de Jerusalém  

 “E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do SENHOR, à casa do Deus 
de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas 
suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra do SENHOR.” 
(Isaías 2.3)   

“E irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do SENHOR e à Casa do 
Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas 
veredas; porque de Sião sairá a lei, e a palavra do SENHOR, de Jerusalém.” (Miquéias 
4. 2) 

  6) Um rio fluirá do templo milenial    

“Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de 
debaixo do umbral da casa, para o oriente; porque a face da casa olhava para o 
oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul 
do altar.” (Ezequiel 47.1) 

  7) As águas do mar morto serão transformadas e darão peixes em abundância  

 “Então, me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem à campina, e 
entram no mar; e, sendo levadas ao mar, sararão as águas.  E será que toda criatura 
vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá 
muitíssimo peixe; porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde 
quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele; 
desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para estender as redes; o seu peixe, 
segundo a sua espécie, será como o peixe do mar Grande, em multidão excessiva. 
Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão; serão deixados para sal.E 
junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore 
que dá fruto para se comer; não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto; nos seus 
meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário; e o seu fruto 
servirá de alimento, e a sua folha, de remédio” (Ezequiel 47.8-12) 

 

desapercebidos (Ap 3.3 e 16.15).
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O Trono Branco (Apoc. 20:11-13) 

A segunda ressurreição: ímpios do hades para julgamento final 
Todos comparecerão 

Separação entre salvos e ímpios 

Satanás, seus anjos e todos os ímpios, lançados no lago de fogo e enxofre, onde já estão 
o anti-cristo e o falso profeta. 

Então o inferno, a morte, serão lançados também no lago de fogo.   

Novos céus e nova terra (Apoc. 21:1-6) 

Deus destruirá a terra atual 

A nova jerusalém desce ataviada do céu 

Uma cidade de mais de 2.000 km de largura, comprimento e altura (cúbica)   Apoc. 21-16 

Eternidade futura (Apoc. 22:1-21) 
Maranata, vem Senhor Jesus 

Disse Deus: 

“Vós sereis o Meu povo e Eu serei o vosso Deus” 
E viveremos com ele pelos séculos dos séculos. Amém 
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