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INTRODUÇÃO  
 
 
 
 
 O cumprimento final do supremo propósito de Deus se dará quando toda Sua grande 
família, aos milhões e milhões, estiver reunida diante Dele revestida da glória de Seu Filho, 
pronta para viver a eternidade em um precioso e íntimo relacionamento com Ele. Enquanto 
caminhamos para esse dia, seguimos testemunhando, proclamando suas boas novas e edificando-
nos uns aos outros, até que a Noiva esteja pronta e adornada para o seu Noivo. 
 
 Afim de não desanimarmos diante das dificuldades que se aproximam e não desviarmos 
do alvo proposto, o Senhor deixou ensinamentos e orientações acerca das coisas que estão por 
vir. Examinando as Suas palavras com um coração simples e quebrantado, juntamente com o 
ensino de seus apóstolos e profetas, podemos traçar um panorama dos fatos que nos aguardam e 
não ser surpreendidos por eles em nossa caminhada. 
  

Quando falamos sobre o Final dos Tempos abordamos um assunto que desperta muito 
interesse. Ao mesmo tempo, por tratar de acontecimentos, relatados em profecias nem sempre 
tão claras, não é possível afirmar exatamente como e quando serão algumas situações e eventos. 
Neste caso, qualquer tentativa nossa de chegar a uma conclusão baseada em raciocínio e lógica 
apartados do Espírito e da Palavra, certamente implicará em graves erros. Precisamos ser 
sóbrios, crer na Palavra de Deus, buscar revelação dos mistérios e com humildade aguardar pelo 
que ainda não foi revelado, sem tirar conclusões precipitadas e fazer cogitações absurdas. 

 
Neste estudo, muitos sentirão falta dos termos pré-milenarista, amilenarista, pos-

milenarista, pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pos-tribulacionista, dispensacionalista, etc. 
pois nossa abordagem não será limitada pelas postulações da Teologia Sistemática. Ele também  
não tem como base as vertentes teológicas convencionais nem visa explicá-las e apresenta-las de 
maneira mais profunda. Examinaremos a palavra de Deus passo-a-passo, sem buscar 
interpretações tendenciosas em favor de um ou outro ponto de vista, não tendo a pretensão de 
estar correto em todos os pontos, mas indo de encontro à verdade e apresentando-a sempre que a 
encontrar. 
 

O objetivo deste estudo é apresentar os fatos, remover os enganos e traçar um panorama 
claro para seguirmos adiante com firme esperança, não nos deixando levar pela enxurrada de 
folclore escatológico tão comum em nossos dias. Apresentaremos o tema conforme a nossa fé e a 
nossa compreensão acerca dos textos bíblicos relacionados a ele. 

 
Embora cheguemos a um bom nível de detalhes, observaremos os fatos como que 

sobrevoando uma paisagem bíblica magnífica, porém sem aterrizar e olhar microscopicamente 
os detalhes, mas tendo uma visão panorâmica e organizada do cenário geral do final dos tempos.   
 
 
 
 
 

Ricardo de Paula Meneghelli 
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 Parte I 
 

 
AS PALAVRAS DE JESUS 

 
Jesus Cristo é a revelação de Deus para todos os 
homens. Ele é ao mesmo tempo a Mensagem e o 

Portador da mensagem, a Palavra Viva e o Maior dos 
Profetas. Assim, consideraremos as palavras de Jesus 

como sendo as de maior peso neste ou em qualquer 
outro assunto.  

 
Em seguida examinaremos os eventos mencionados nas 

Escrituras encaixando-os no desenrolar do plano de 
Deus através dos séculos. 

 

 
As Profecias Sobre o Fim • 

As Parábolas • 

O Julgamento das Nações • 
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AS PALAVRAS DE JESUS 
 
 
 

Os relatos sobre tudo que Jesus fez e ensinou foram transmitidos oralmente pelos seus 
discípulos através da catequese desde o inicio da Igreja, formando assim uma tradição oral 
passada de geração em geração. Marcos foi o primeiro a escrever, sob inspiração do Espírito 
Santo, uma narrativa ordenada destes fatos segundo o seu testemunho, formando o "Evangelho 
Segundo Marcos". Mateus e Lucas escreveram depois, sendo o primeiro organizado por temas e 
o segundo pela ordem dos fatos. 

  
O ensino de Jesus sobre o final dos tempos está relatado nos três evangelhos sinópticos, 

Mateus 24:1-26:2, Marcos 13:1-37 e Lucas 21:5-36.  Tomaremos como base o texto de Mateus, 
que por estar organizado por temas, reúne quase todas as palavras de Jesus sobre o assunto neste 
trecho. Mas para ter um entendimento correto do assunto será necessário estuda-lo em conjunto 
com Marcos e Lucas, pois esses três se completam um ao outro. 
 
 

1) As Profecias Sobre o Fim 
 

Jesus falou estas palavras aos seus discípulos, após sair pela última vez do templo dos 
judeus em Jerusalém, na terça ou quarta feira antes da sua morte e ressurreição. Nessas palavras 
proféticas Ele fala sobre vários acontecimentos, sendo que algumas profecias já se cumpriram, 
outras estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. 

 
Mateus 24:1-3  1 Jesus saiu do templo e,  enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele 
para lhe mostrar as construções do templo. 2 “Vocês estão vendo tudo isto?”, perguntou ele. “Eu lhes 
garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra;serão todas derrubadas”. 3 tendo Jesus se assentado no 
Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular, e disseram: “Dize-nos, quando 
acontecerão estas coisas?  E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?” 

 
 Respondendo a um comentário entusiasmado (Mc13:1) dos discípulos acerca do 
esplendor do templo de Jerusalém, Jesus disse que no futuro ele seria totalmente destruído. Os 
discípulos associaram este fato com o final dos tempos e mais tarde, quando estavam a sós no 
monte das oliveiras, fizeram a seguinte pergunta: “Quando acontecerão estas coisas? E qual 
será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?” (a palavra que aparece no original é tempos e 
não mundo). Embora algumas traduções da bíblia juntem essas duas perguntas em uma só, 
encontramos aqui dois verbos que definem duas sentenças: 
 

� Quando acontecerão estas coisas 
� Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos 

 
A expressão “estas coisa” refere-se ao que Jesus tinha dito anteriormente, ou seja, a 

destruição do templo de Jerusalém. As profecias que vem a seguir são a resposta de Jesus a essa 
dupla pergunta: “Quando acontecerá a destruição do templo de Jerusalém? e Que sinal haverá 
da tua vinda e do fim dos tempos ?”. Precisamos estudar este texto com atenção, pois em 
determinado momento ocorre uma profecia de dupla referência, ou seja, que tem um 
cumprimento parcial em um futuro próximo, mas seu cumprimento integral está em um futuro 
mais distante. (este tipo de profecia ocorre várias vezes nas Escrituras, conforme podemos notar 
no caso das setenta semanas de Daniel). 
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O início das dores de parto 

 
Mateus 24:4-8 4 Jesus respondeu: “Cuidado, que ninguém os engane; 5 Pois muitos virão em meu 
nome, dizendo: ‘Eu sou o Cristo!’ e enganarão a muitos. 6  Vocês ouvirão falar de guerras e de 
rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é 
o fim. 7 Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários 
lugares. 8  Tudo isso será o início das dores”. 
 
Jesus adverte seus discípulos a respeito de sinais que não indicam o fim. É comum em 

épocas de grandes guerras, catástrofes de enormes proporções, fome generalizada e grande 
perseguição, as pessoas pensarem que está próximo o fim dos tempos. Jesus, porém, diz que 
estes eventos vão ocorrer, mas não significa que é o fim. Ou como está escrito em Lc21:9 
“ ...ainda não é o fim” 
 

Ele diz que será o “início das dores”. A palavra que aparece no final do verso 8, 
freqüentemente traduzida apenas por dores "...início das dores." é wdinwn / odinon que 
significa forte dor, sofrimento, espasmos, como dores de parto. As dores de parto se iniciam em 
determinado momento da gravidez e vão se intensificando até que a criança venha à luz. Elas 
fazem parte do final da gestação, não significa que a criança esteja nascendo, mas à medida que 
elas vão aumentando, sabemos que está chegando a hora. O mesmo acontece com as guerras, 
fomes e terremotos. Estes sinais estão acontecendo hoje em dia e sempre aconteceram, mas vão 
se intensificar tomando grandes proporções quando estivermos próximos da vinda do Senhor. 
 
 
A Perseguição da Igreja 
 

Mateus 24:9-14 9 Então eles os entregarão para ser perseguidos e condenados a morte, e vocês serão 
odiados por todas as nações por minha causa. 10 Naquele tempo muitos ficarão escandalizados,  
trairão e odiarão uns aos outros, 11 e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. 12 
Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, 13 mas aquele que perseverar até ao fim 
será salvo. 14  E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas 
as nações, e então virá o fim. 

 
 Em todas estas profecias, Jesus vê seus discípulos como sendo a Igreja. Ele está se 

referindo a eventos futuros, que quando acontecerem, as pessoas com as quais Ele fala, já terão 
recebido o Espírito Santo (Atos 2) e formarão a sua Igreja. Isso fica claro no texto de Marcos 
13:9-11 onde vemos o seguinte quadro: 

 
Marcos 13:9-11 9 “Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunaisA e serão açoitadosB nas 
sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reisC, como 
testemunho a eles. 10 E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. 11 Sempre 
que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão-
somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito 
Santo”. 
 

 O Senhor disse que eles seriam perseguidos, iriam sofrer, seriam presos, hostilizados por 
judeus e autoridades do mundo e surgiriam muitos enganadores. A palavra “perseguidos” ou 
“atribulados” que aparece em Mt24:9 não faz referência à Grande Tribulação, mas é empregada 
no sentido genérico, mostrando que os discípulos iriam sofrer, mas o Espírito Santo os guiaria, 
pois deveriam primeiramente anunciar o evangelho do reino a todas as nações. A perseguição é 
uma oportunidade para dar testemunho (Lc21:17). Realmente, mesmo antes da destruição de 
Jerusalém em 70 dc. vemos que estas palavras se cumpriram: 
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A At 4:3-7 Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia 
seguinte... No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em 
Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que 
eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a 
interrogá-los...” 

 
B 2Co 11:24 "Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites." 

 
C At 18:12 "Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo 
e o levaram ao tribunal” 

 
E mesmo depois continuaram a se cumprir no decorrer da história da Igreja. Ver também  

At 24:24  e At25:23. Acredita-se que a maioria dos apóstolos morreu por causa das perseguições 
como a dos Judeus de Jerusalém (At 8:1), do Rei Herodes (At12:1),  do Imperador Nero (64dC) 
e do Imperador Domiciano (95dC). 
  
 Muitos irmãos sofreram e morreram por  amor a  Jesus. E ainda hoje onde quer que é 
pregado o Evangelho do Reino há perseguição, pois ele ataca diretamente o reino das trevas e 
precisa ser pregado em todo o mundo (oikoumenh / oikomene = mundo habitado),  em 
testemunho a todas as nações (eynesin / ethnesin = raças, tribos, etnias). Note que: o 
evangelho será pregado "como testemunho a todas as nações" e não a todas as pessoas de todas 
as nações. 
  
 Jesus também disse que “por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará”, 
possivelmente se referindo à decadência da Igreja com seu ápice na Idade Média ou ao desvio de 
muitos crentes em direção ao mundo, atraídos pelos aparentes benefícios da sociedade humanista 
e materialista de nossos dias. 
 
A Grande Tribulação 
 

*Mateus 24:15-22 15 Assim, quando vocês virem o ‘sacrilégio terrível’, do qual falou o profeta 
Daniel, no Lugar Santo – quem lê entenda –  16 então, os que estiverem na Judéia, fujam para os 
montes. 17  Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. 18 Quem 
estiver no campo não volte para pegar seu manto. 19 Como serão terríveis aqueles dias para as 
grávidas e as que estiverem amamentando! 20 Orem para que a fuga de vocês não aconteça no 
inverno nem no sábado; 21  Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o 
princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. 22 Se aqueles dias não fossem abreviados,  
ninguém sobreviveria; mas por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados.  

 
 Vamos ler também o texto paralelo de Lucas: 
 

Lucas 21:20-24  20 “Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua 
devastação está próxima. 21 Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem 
na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. 22 Pois esses são os dias da 
vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. 23 Como serão terríveis aqueles dias para as 
grávidas e para as que estiverem amamentando! Haverá grande aflição na terra e ira contra este 
povo. 24 Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será 
pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram.” 
 

 Este é o centro da resposta de Jesus às perguntas dos seus discípulos e também o tema 
principal deste capítulo. Aqui precisamos prestar atenção, pois a profecia tem um cumprimento 
parcial com a destruição de Jerusalém pelos romanos, mas seu cumprimento total será nos 
últimos dias com o surgimento do anticristo: 
 

� “Jerusalém rodeada de exércitos” é um sinal referente à destruição de Jerusalém e do 
seu templo no ano 70 dC. 
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� “A abominação da desolação” ou “o sacrilégio terrível” no lugar santo é um sinal 
referente ao surgimento do anticristo e à Grande Tribulação dos últimos dias. 

 
 
A Destruição de Jerusalém 
 
 Mateus 14:16-20, Marcos 13:15-17 e Lucas 21:20-24 referem-se à destruição de 
Jerusalém pelo general romano Tito no ano 70 dC. A cidade foi cercada e destruída de forma 
terrível. Foi completamente arrasada, sobrando apenas uma torre e um muro do templo que hoje 
é conhecido como Muro das Lamentações. Dizem os historiadores que os cavalos não paravam 
em pé por causa do sangue que escorria nas ruas. Jesus advertiu seus discípulos dizendo: 
 
 “os que estiverem na Judéia fujam para os montes” 
 “Quem estiver no campo (fora das cidades) não volte para pegar seu manto” 
 

Todos deveriam sair as pressas da Judéia. Os que estivessem no campo não teriam tempo 
de voltar à cidade para pegar alguma coisa. Deveriam fugir rapidamente deixando tudo para trás. 
 
 “orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado” 
 
 No inverno havia muitas chuvas e as estradas estariam péssimas e escorregadias, os dias 
seriam curtos e as noites longas. No sábado os portões da cidade estariam fechados como de 
costume, o que dificultaria a fuga. De fato quando Tito veio contra Jerusalém, havia muitos 
discípulos lá e quando viram os exércitos se aproximando, fugiram rapidamente para uma cidade 
chamada Pela, localizada do outro lado do rio Jordão e se salvaram da destruição. 
 
 Foi um dia de ira contra os judeus, como diz Lc 21:23-24, onde encontramos três 
profecias: 
 

� “caírão ao fio da espada” 
� “serão levados cativos para todas as nações” 
� “Jerusalém será pisada pelos gentios até que os dias deles se completem” 

 
Com a destruição de Jerusalém, cessaram também as peregrinações dos judeus para 

adorar no templo e eles foram espalhados por todas as nações. No decorrer dos séculos, a cidade 
foi ocupada por diversos povos: romanos , cristãos do império bizantino, muçulmanos e turcos 
otomanos.  

 
Porém , o extermínio de 6 milhões de judeus em campos de concentração, durante a II 

Guerra Mundial, impulsionou a reconstituição de um Estado próprio para eles, após quase 2 mil 
anos, com a criação do Estado de Israel em 1948. Desde então, judeus de todas as partes do 
mundo tem voltado para Jerusalém. Em 1996 estimava-se que houvesse 4,5 milhões de judeus 
vivendo em Israel, cerca de 5,5 milhões nos Estados Unidos e 130 mil no Brasil.  Como 
podemos ver, o plano de Deus tem se cumprido perfeitamente no decorrer da história. 
 
 
A Grande Tribulação dos Últimos Dias 
 
 Quanto à destruição de Jerusalém, a profecia teve seu cumprimento histórico. Mas os 
versos 15 e 20 de Mateus 24 ainda não aconteceram e aguardam seu cumprimento. Eles apontam 
para acontecimentos futuros, da época da Grande Tribulação que antecederá a segunda vinda de 
Jesus. Daniel profetizou sobre "o povo de um príncipe que há de vir" ou “povo do governante 
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que virá”, que destruirá a cidade e o santuário. Fará uma aliança com muitos, depois a quebrará e 
virá com abominações. 
 

Dn 9:26-27 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”. 

 
Parte desta profecia cumpriu-se com Antíoco Epifânio em 163aC., que para tomar 

Jerusalém fez uma aliança com algumas autoridades dos judeus, se apoderando da cidade. 
Depois quebrou esta aliança e impôs grande assolação sobre Jerusalém, chegando a sacrificar um 
porco (animal considerado impuro pelos judeus) no altar do templo. A história e o livro apócrifo 
de Macabeus nos mostram que estes acontecimentos se cumpriram, porém apenas parcialmente. 
O texto diz que o governante viria depois que o Ungido (Cristo) tivesse sido morto, mas Antíoco 
veio antes. 
 

Note também que Jesus disse em Mt 24:15 "...quando vocês virem o sacrilégio 
terrível...”,  apontando para o futuro, algo que ainda deveria acontecer. Ele não está  se referindo 
a Antíoco Epifânio, mas a alguém que, como este, causará grande desolação e fará muitas 
abominações. Este último, trará uma tribulação tão grande "como nunca houve nem jamais 
haverá". (comparar com Ap13:11-18 e 17:6-14) 
 

Mateus 24:23-28 23 Se alguém lhes disser: ‘Vejam, aqui está o Cristo!’ ou ‘Ali está ele!’, não 
acreditem; 24 Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e 
maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. 25 Vejam que eu os avisei antecipadamente. 
26Assim, se alguém lhes disser: ‘Ele está no deserto’, não saiam; ou ‘Ali está ele, dentro da casa!’, 
não acreditem. 27 Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim 
será a vinda do Filho do homem. 28 Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 

 
 Também haverá falsos cristos e falsos profetas operando milagres que poderiam enganar 
até os escolhidos (ver Ap13:11-15). Por isso ele advertiu seus discípulos com antecedência, para 
que não fossem enganados e eles registram estas palavras para nós com a mesma finalidade. 
Ninguém precisará ser avisado quando Ele voltar, pois Sua vinda será vista de uma a outra 
extremidade do céu. 
 
 
Sinais no céu, na lua e nas estrelas 
 

Mt 24:29 Imediatamente após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, 
e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abaladas. 

 
Estes sinais no sol, na lua e nas estrelas são de fundamental importância para nosso 

estudo. Eles nos ajudam a situar adequadamente o “dia do Senhor” e os eventos descritos na 
abertura do “sexto selo” no livro de Apocalipse. Conforme Jesus disse, estes sinais ocorrerão 
depois da Grande Tribulação. Joel profetizou que eles devem ocorrer antes do “grande dia do 
Senhor” (Jl2:31). Isso significa que o início do “dia do Senhor” será depois da Grande 
Tribulação. Isso nos ajudará muito quando formos estudar textos como  Ap 6:12-14 e Is 13:9-10 
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A Vinda do Filho do Homem 
 

Mateus 24:30-31 30Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as nações da terra se 
lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. 31 E 
ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro 
ventos, de uma à outra extremidade dos céus.  

 
Após o cumprimento de todos aqueles sinais, Jesus virá sobre as nuvens do céu. O Rei 

dos reis e Senhor dos senhores virá com toda sua glória, poder e majestade, e todos o verão! 
 
A Sua segunda vinda, ou seja, Sua volta, será muito diferente de sua primeira vinda. 

Quando Cristo veio pela primeira vez a este mundo, nasceu  em uma manjedoura, sujeitou-se aos 
seus pais terrenos, cresceu, assumiu a condição de servo, foi batizado, foi humilhado, crucificado 
e morto pelos homens em uma cruz (Fp2:6-8). Mas Ele ressuscitou dentre os mortos (At2:24), 
foi exaltado à direita de Deus (At2:36) e hoje é o Senhor dos Senhores (Fp2:9-11), o Rei da 
Glória (Sl24:10). É nesta condição que Ele voltará, não como servo, mas como o Senhor dos 
Senhores. (Ap19:11-16) 

 
Seus anjos ajuntarão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu 

e da terra (Mc13:26-27). Estes eleitos são os cristãos, seus discípulos. Isto coincide com 
1Ts4:16-17 que diz que seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, ou nos céus.  
Todas as vezes que a palavra “eleitos” ou “escolhidos” aparece no Novo Testamento está se 
referindo a cristãos (Mt20:16 Jo13:18,15:16 At15:22,25 Rm8:33,16:13 1Co1:27,28 Ef1:4 Cl3:12 
Tg2:5 2Tm2:10 Tt1:1 1Pe1:2,2:9,5:13 Ap17:14) nunca para judeus não cristãos. No Antigo 
Testamento os eleitos eram os judeus, mas quando Cristo veio pela primeira vez, os cristãos, 
juntamente com os santos do Antigo Testamento, se tornaram os eleitos, o “Israel de Deus”, que 
é a Sua Igreja (1Pe2:9). 
 

Mateus 24:32-33 32Aprendam a lição da figueira: Quando seus ramos se renovam e suas folhas 
começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. 33 Assim também, quando virem todas 
estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas.  

 
 A figueira é uma árvore comum em Israel, que floresce na primavera anunciando o verão. 
Jesus usa este exemplo para mostrar que assim como as folhas da figueira anunciam o verão, os 
sinais que Ele descreveu anunciarão que sua vinda está próxima. 
 
 Não há motivo para considerarmos a figueira como sendo um símbolo de Israel, 
indicando que este deva ser renovado antes que Jesus venha. Este não é o tema de Mateus 24, 
estaria fora de contexto. O tema central deste capítulo é a Grande Tribulação que antecede 
segunda vinda de Cristo. A renovação de Israel ocorrerá no Milênio, após a segunda vinda do 
Senhor, como explicaremos mais adiante. 
 

Mateus 24:34-36 34 Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas 
aconteçam. 35O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.  

 
Certamente quando Jesus disse “esta geração”, não estava se referindo apenas as pessoas 

de sua época, pensando na destruição de Jerusalém em 70dC. Ele disse que “todas” estas coisas 
deveriam acontecer e algumas delas ainda não aconteceram. Da mesma maneira que Pedro disse 
em 1Pe 2:9 “vós sois a geração eleita”, referindo-se a toda a Igreja desde quando surgiu e 
enquanto durar, assim, “esta geração” a qual Jesus se refere, diz respeito aos que viverem no 
período entre a primeira e a segunda vinda, caracterizado pela existência da Igreja sobre a terra. 
Jesus esta dizendo: “O fim não virá”, ou, “não voltarei para buscar vocês, enquanto tudo isso 
não acontecer”. Também fica claro no v35 que, o céu e a terra que nós conhecemos, um dia não 
existirão mais. 
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Como nos dias de Noé 
 

Mateus 24:36-44 36Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente 
meu Pai. 37Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do homem. 38 Pois nos dias 
anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até ao 
dia em que Noé entrou na arca; 39 e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. 
Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. 40Dois homens estarão no campo: um será levado e o 
outro deixado; 41Duas mulheres estarão trabalhando num moinho: uma será levada  e outra deixada. 
42Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia  virá o seu Senhor. 43Mas entendam isto: se 
o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que 
sua casa fosse arrombada. 44Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do 
Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. 

 
 Neste texto existe muita discussão sobre quem é que vai ser levado: os ímpios ou os 
santos. Se olharmos para o contexto dos dias de Noé, veremos que os ímpios é que foram 
levados pelas águas do dilúvio (v39 e Gn7:11-23) e Noé e sua família encontraram abrigo na 
arca. Porém, também é possível entender que Noé e sua família foram levados pela arca e os 
ímpios foram deixados para destruição. Se olharmos para o contexto de Mateus 24, veremos que 
o texto em questão está ligado ao v31, que mostra que os escolhidos é que serão levados 
(reunidos) pelos anjos. 
 
 O que fazer? Neste caso, recorrendo ao texto grego podemos obter grande auxílio. A 
palavra usada nos versos 40 e 41 que é traduzida como ‘levado” é παραλαµβανο / 
paralambano, que significa tomar para si, ser levado junto com alguém (Strong´s Greek 
Lexicon), o que parece se encaixar melhor no v31 quando os anjos ajuntam os escolhidos para o 
Senhor. É importante observar também que o v39 aparece uma palavra diferente para “levou a 
todos”, que é αιρο / airo = levar embora, carregar, remover. Logo, podemos entender este texto 
da seguinte maneira: “Assim como Noé foi salvo na arca e os ímpios deixados para serem 
carregados pelas águas do dilúvio, na vinda do Senhor, uns serão levados pelos anjos e outros 
deixados para destruição”. 
 
 No entanto, este não é o ponto principal deste texto. Aqui Jesus fala primeiramente da 
necessidade de vigilância para não ser pego de surpresa. As pessoas da época de Noé estavam 
distantes de Deus, preocupadas com seus próprios interesses e buscando seu próprio prazer. Noé 
porém, tinha comunhão com Deus e o ouvia, quando ele entrou na arca ninguém percebeu, veio 
o dilúvio e destruiu a todos. Podemos fazer a seguinte pergunta: O dilúvio pegou Noé 
despercebido? Não! Deus o preparou dando-lhe instruções precisas para sua sobrevivência 
(Gn6:12-22) e  mandou que entrasse na arca no momento adequado (Gn7:1-16). Assim também 
será conosco. Se vigiarmos, andarmos na luz e tivermos intensa comunhão com Deus, este dia 
não nos pegará de surpresa (1Ts5:1-5), estaremos preparados e observando os sinais com oração. 
É importante destacar também que Noé não sabia nem o dia nem a hora que viria o dilúvio, do 
mesmo modo que o Senhor disse a nosso respeito (v44), porém, mesmo sem saber o dia exato, 
ele não foi pego de surpresa, quando o Senhor mandou entrar já estava tudo preparado. 
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2) As Parábolas 
 
O Servo Fiel e Sensato 
 

Mateus 24:45-51 45 Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega os de sua 
casa para lhes dar alimento no tempo devido? 46 Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo 
assim quando voltar. 47 Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. 48 Mas suponham 
que este servo seja mau e diga a si mesmo: ‘Meu senhor está demorando’, 49 e então comece a bater 
em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, 50 O senhor daquele servo virá num dia em 
que o não espera, e numa hora que não sabe. 51 Ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os 
hipócritas; onde haverá choro e ranger de dentes. 

 
 O tom profético das palavras de Jesus pouco a pouco dá lugar ao ensino. Após profetizar 
sobre os sinais de Sua vinda e do fim dos tempos, Ele passa a ensinar seus discípulos acerca da 
postura que devem ter enquanto aguardam este grande dia. 

 
 O tema central desta parábola é a necessidade de permanecermos no caminho 

estabelecido pelo Senhor enquanto aguardamos seu retorno. O servo fiel e prudente se manterá 
servindo e vigiando conforme seu senhor lhe ordenou. O servo mau, descuidará e se preocupará 
com seu próprio bem viver e por isso não saberá a hora que seu senhor virá. Quando o senhor 
vier, o apanhará de surpresa em seu mau procedimento e o condenará. 
 
As Dez Virgens 
 

Mateus 25:1-13 1 Então o reino dos céus será, pois,  semelhante a dez virgens que pegaram suas 
candeias, saíram para encontrar-se com o noivo. 2 Cinco delas eram insensatas, e cinco eram 
prudentes. 3 As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. 4 As prudentes, porém,  
levaram óleo em vasilhas, junto com as candeias. 5 O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com 
sono e adormeceram. 6 À meia-noite ouviu-se grito: ‘O noivo se aproxima! Saiam para encontra-lo!’. 
7 Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. 8 As insensatas disseram às 
prudentes: ‘Dêem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando’. 9 Elas 
responderam: ‘Não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo 
para vocês’. 10 E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam 
preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. 11 Mais tarde vieram 
também as outras e disseram: ‘Senhor! Senhor! Abra a porta para nós. 12 Mas ele respondeu: ‘A 
verdade é que não as conheço!’ 13 Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. 

 
O contexto aqui é o mesmo do final do capítulo anterior: a necessidade de estar preparado 

para a vinda do Filho do Homem. No texto grego aparece a palavra “então” no início do verso 1 
(“Então, o reino dos céus...”), o que sem dúvida, liga esta seqüência a anterior. No entanto, o 
caráter de ensino é marcante desde este ponto até o final da “parábola dos Talentos” (v30) e 
claramente caracterizado pela expressão “o reino dos céus”, muito usada por Jesus em suas 
parábolas. Assim, a “parábola das dez virgens” e a “parábola dos talentos” – que vem a seguir –    
continuam o ensino da seção anterior com respeito a estarmos preparados para vinda do Senhor. 
Este é o ponto central. Elas tratam das atitudes corretas e necessárias no tempo presente, que nos 
preparam para aquele grande dia. 

 
O casamento nos tempos bíblicos era estabelecido quando o pai do noivo pagava um dote 

ao pai da noiva, firmando um compromisso entre os noivos. Eles que ainda não moravam juntos, 
mas tinham o firme propósito de se casar (Mt1:18). Certo tempo depois, na ocasião adequada, o 
noivo vinha com seus amigos à casa da noiva, á meia-noite, num cortejo iluminado por lâmpadas 
e tochas ao longo das ruas da cidade. A noiva, sabendo que ele viria, aguardava com suas damas 
de companhia até a chegada do cortejo. Então, ela se unia a eles e ia para a casa do noivo. Em 
seguida, celebrava-se uma grande festa, um banquete nupcial conhecida como  “bodas” (Jo2:1-
12). 
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Então, cadê a noiva ?! Esta foi a primeira pergunta que fiz quando comecei estudar este 

texto com mais atenção. Se Jesus é o noivo, por que a noiva, que seria a Igreja, não é sequer 
mencionada aqui, e sim as damas de companhia? A resposta é que Jesus está falando de uma 
postura, ou uma preparação, individual de cada membro do Seu Corpo e não do Corpo como um 
todo. Se ele usasse a figura da noiva, como poderia meia noiva ter uma atitude e meia noiva ter 
outra atitude? Ou então, como poderia meia noiva entrar para as bodas e meia noiva ficar de 
fora? Assim, Ele usa a figura das dez virgens, onde há diversidade, mostrando que algumas 
pessoas têm postura diferente das outras e isso fará diferença no final. 

 
Note que, todas as dez são virgens (v1), tem suas lâmpadas, tem óleo em suas lâmpadas 

(v8) e todas dormiram (v5). A diferença entre elas, é que as cinco virgens prudentes levaram um 
suprimento extra de óleo, em vasilhas, junto com as lâmpadas (v4), tendo luz suficiente e 
estando preparadas para a chegada do noivo, mas as insensatas não levaram óleo extra (v2) e 
foram pegas de surpresa, não podendo entrar para as bodas por estarem sem luz e não lhes foi 
dada segunda chance (v11-13). 

 
O ponto principal destacado nesta parábola é a necessidade de cultivarmos a vida interior 

que Cristo colocou em nós, prosseguindo em conhecer a Deus profundamente. Isto é 
representado pela presença do óleo nas lâmpadas. Quando o Senhor vier não haverá tempo para 
mais nada; nem para se santificar, nem para procurar conhece-lo melhor. Ele está concedendo 
tempo agora, para que todos nós possamos intensificar nossa comunhão  com Ele, comprando 
Dele o precioso Óleo gratuitamente, a fim de enchermos nossas lâmpadas com seu Espírito 
Santo, estando assim preparados para o dia da Sua vinda. 
 
 
Os  Talentos 
 

Mateus 25:14-30 14 E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e 
confiou-lhes seus bens. 15 A um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um; a cada um de acordo 
com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. 16 O que havia recebido cinco talentos saiu 
imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. 17 Também o que tinha dois talentos ganhou mais 
dois. 18 Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro 
do seu senhor. 19 Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. 
20 O que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e disse: ‘O senhor me confiou cinco 
talentos; veja, eu ganhei mais cinco.’ 21 O senhor lhe disse: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi 
fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’ 22 Veio também 
o que tinha recebido dois talentos e disse: ‘O senhor me confiou dois talentos; veja, eu ganhei mais 
dois’. 23 O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre 
o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’ 24 Por fim veio o que tinha recebido um talento 
e disse: ‘Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não 
semeou. 25 Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe 
pertence’. 26 O senhor respondeu: ‘Servo mau e negligente! Você sabia que colho onde não plantei e 
junto onde não semeei? 27 Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, 
quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. 28 Tirem o talento dele e entreguem-no ao que 
tem os dez. 29 Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem 
até o que tem lhe será tirado. 30 E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger 
de dentes.’ 

 
O ensino desta parábola está tão intimamente ligado ao anterior e ao contexto da segunda 

vinda que os versos 13 e 14 poderiam ser considerados como um só. O texto grego diz assim: 
“...porque vocês não sabem o dia e a hora que o Filho do homem virá, pois será como o homem 
que...”, mostrando assim a continuidade do assunto. 
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A palavra “talento” usada nesta parábola, não tem o mesmo sentido que palavra “talento” 
usada atualmente, que qualifica uma pessoa cheia de habilidades, talentosa. A palavra original é 
um substantivo que denota quantidade e não qualidade. Nos tempos bíblicos, um talento 
equivalia a 35 kg de prata, cujo valor hoje seria cerca de 1000 dólares. Nesta parábola, os 
talentos foram dados conforme a capacidade de cada um (v15) e mesmo ao que recebeu menos, 
foi dada uma quantia considerável, sendo que todos podiam aplicá-la e fazê-la multiplicar. 

 
Que magnífico e valioso tesouro o Senhor nos deu: seu amor, sua graça, seu evangelho, 

seu perdão, seus dons, enfim, sua vida. A questão é o que fazer com o a vida que o Senhor nos 
deu até que Ele venha. Este é o tema desta parábola : a necessidade de multiplicarmos a vida de 
Cristo que nos foi dada, apresentando muito fruto quando Ele voltar (Jo15:8). Soa como um 
reflexo de Mt24:14. Vale lembrar que o servo negligente, por não conhecer seu Senhor (v26), 
enterrou o talento e não trabalhou para multiplica-lo, sendo por isso reprovado. Aquele que tem 
intimidade com seu Senhor conhece Seu coração e procura fazer a Sua vontade. Assim, vemos 
que a “parábola das dez virgens” trata da necessidade de cultivarmos a vida interior e a 
“parábola dos talentos” trata da necessidade de multiplicarmos a vida de Cristo. Esta é a postura 
que Jesus espera que Seus discípulos tenham enquanto aguardam sua vinda gloriosa. 
 
 
A Parábola do joio e do trigo 
 
 

Mt13:24-30 Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: "O Reino dos céus é como um homem que 
semeou boa semente em seu campo. 25 Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o 
joio no meio do trigo e se foi.  26 Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu.  
27"Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: 'O senhor não semeou boa semente em 
seu campo? Então, de onde veio o joio?' 29 "Ele respondeu: 'Não, porque, ao tirar o joio, vocês 
poderão arrancar com ele o trigo. 30 Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos 
encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado; depois 
juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro'". 

 
Mt13:36-43 Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e 
pediram: "Explica-nos a parábola do joio no campo".  37 Ele respondeu: "Aquele que semeou a boa 
semente é o Filho do homem. 38 O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do Reino. O joio 
são os filhos do Maligno,  39 e o inimigo que o semeia é o Diabo. A colheita é o fim desta era, e os 
encarregados da colheita são anjos. 40 "Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim 
também acontecerá no fim desta era.  41 O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do 
seu Reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. 42 Eles os lançarão na fornalha 
ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 43 Então os justos brilharão como o sol no Reino de 
seu Pai. Aquele que  tem ouvidos, ouça. 
 

 Cabe aqui incluirmos esta parábola em nosso estudo, para esclarecer alguns pontos de 
vista confusos sobre este trecho da bíblia. A confusão ocorre por se tentar extrair mais 
informação desta parábola do que ela realmente oferece. Toda parábola tem um centro, ou seja, 
uma linha principal sobre a qual o ensino está apoiado. Ao interpretar uma parábola devemos nos 
manter na linha mestra, quanto mais nos distanciarmos de seu centro mais longe da realidade 
estaremos. 
 

A explicação que Jesus dá é essencial, pois ele diz que o campo  é o mundo, e não a 
Igreja, mostrando assim que o joio e o trigo crescem juntos no mundo e não dentro da Igreja. O 
semeador é Jesus o Filho do Homem, a boa semente são os filhos do reino (a igreja), O joio são 
os filhos do maligno  (os que não são filhos de Deus), o inimigo é Satanás, os ceifeiros são os 
anjos e a ceifa é o fim do mundo. 
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 A parábola quer mostrar que os filhos de Deus e os filhos do maligno crescerão juntos no 
mundo até a ocasião da ceifa e só então é que serão levados para lugares diferentes. Os que 
tiverem praticado a iniqüidade serão lançados no fogo e os justos resplandecerão como o sol no 
reino de Seu Pai. Esta é a linha principal desta parábola. Com isso podemos chegar as seguintes 
conclusões: 
 

� Os filhos de Deus e os filhos do maligno crescem juntos no mundo e não na Igreja. 
� Quanto mais crescem o joio e o trigo mais fácil se torna diferenciar um do outro. 
� Como a ceifa é uma só, a separação entre justos e ímpios deverá ocorrer na mesma 

ocasião. 
� Os justos, que representam a Igreja, fruto do evangelho do Reino, entrarão para o Milênio 

resplandecendo como o sol, o que nos faz lembra de corpos glorificados. 
� O destino do joio, ou seja, dos ímpios,  é a fornalha de fogo. 
 

Assim, tentar tirar lições mais profundas sobre o arrebatamento baseadas nessa parábola 
não é um procedimento prudente, pois este não é o tema principal desta parábola. O tema é que 
os justos e os ímpios crescerão juntos até o fim. 

 
 

O Julgamento das Nações 
 
 

Mateus 25:31-45  "Quando o Filho do homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á 
em seu trono na glória celestial.  32 Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas 
das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes.  33 E colocará as ovelhas à sua direita e os 
bodes à sua esquerda. 34 "Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: 'Venham, benditos de meu 
Pai! Recebam como herança o Reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo.  35 Pois eu 
tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e 
vocês me acolheram; 36 necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram 
de mim; estive preso, e vocês me visitaram'.  37 "Então os justos lhe responderão: 'Senhor, quando te 
vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?  38 Quando te vimos como 
estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos?  39 Quando te vimos enfermo ou 
preso e fomos te visitar?'  40 "O Rei responderá: 'Digo-lhes a verdade: O que vocês fizeram a algum 
dos meus menores irmãos, a mim o fizeram'.  41 "Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: 
'Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos.  42 Pois eu 
tive fome, e vocês não me deram de comer; tive sede, e nada me deram para beber; 43 fui estrangeiro, 
e vocês não me acolheram; necessitei de roupas, e vocês não me vestiram; estive enfermo e preso, e 
vocês não me visitaram'. 44 "Eles também responderão: 'Senhor, quando te vimos com fome ou com 
sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso, e não te ajudamos?'  45 "Ele 
responderá: 'Digo-lhes a verdade: O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, 
também a mim deixaram de fazê-lo'.  46 "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida 
eterna". 
 

 O tom profético é retomado no v31 para expor um tema singular em toda a Bíblia: o 
julgamento das nações. Assim como o Evangelho do Reino deve ser pregado em todas as nações 
(εθνε / ethne = etnias) e devem ser feitos discípulos de todas as nações, também haverá um 
julgamento para as nações. O povo judeu não estará entre elas, pois terá um julgamento separado 
(Ez20:33-38). 
 
 Este julgamento é claramente situado na segunda vinda de Cristo, quando Ele se assentar 
no Seu trono (v31), ou seja, logo após a batalha do Armagedom e antes do Milênio. Nesta 
ocasião os que estiverem em Cristo já estarão ressuscitados, arrebatados e reunidos com Ele 
(Mt24:30-31). Assim, serão julgados aqui apenas os que estiverem vivos sobre a terra depois da 
Grande Tribulação, pois os ímpios que tiverem morrido só ressuscitarão depois do Milênio, para 
o juizo final (Ap20:4-5). Os que forem considerados justos neste julgamento entrarão vivos para 
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o milênio com seus corpos mortais. Estas pessoas não terão nascido de novo, tendo assim a 
natureza humana pecadora e poderão ser salvos durante o Milênio e herdar a vida eterna. 
 
 Serão considerados justos os que tiverem ajudado, alimentado, cuidado  e acolhido algum 
dos “irmãos de Jesus” durante a Grande Tribulação (v40). A bíblia nos mostra que somente os 
que são discípulos podem ser chamados irmãos de Jesus (Mc3:31-35), pois só eles podem ser 
chamados filhos de Deus (Jo1:12,20:17). Durante a Tribulação a Igreja será intensamente 
perseguida e os que fizerem o bem a ela estarão fazendo o bem ao próprio Jesus (Jo14:20 
Mt10:11-18,40-42) e isso lhes será levado em conta como justiça (Mc9:41). Os demais serão 
conduzidos ao castigo eterno. 
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3) Conclusão 
 

Jesus expõe em suas palavras proféticas um quadro magnífico que se estende por vários 
séculos. Hoje muitas destas profecias já encontraram seu cumprimento literal na história, dando-
nos segurança de que as outras que ainda não aconteceram, encontrarão com toda certeza seu 
cumprimento no momento adequado. Isso nos ensina a aguardar com fé e expectativa a sua 
segunda vinda, prosseguindo firmes com a proclamação do evangelho do reino, mesmo que 
sejamos perseguidos e atribulados. 

 
Ele disse que sua vinda seria visível e repentina, como um relâmpago, após a Tribulação. 

Vemos também que em nenhum momento Jesus faz referência a uma vinda secreta para levar a 
Igreja antes da Grande Tribulação. Se isso realmente fosse acontecer, por que ele não contaria a 
seus discípulos? Por que Jesus diria a seus discípulos, que são o embrião da Sua Igreja, para 
observar todos estes sinais (Mt24:33), vigiar, orar e estar preparados se não haverá discípulos na 
terra quando eles acontecerem? Simplesmente não encontramos base nas palavras de Jesus para 
ensinar sobre uma vinda secreta e nem sobre uma vinda em duas fases.  
 

Observando o que o Senhor disse, podemos visualizar um panorama geral do final dos 
tempos com os principais acontecimentos. Embora este quadro deva ser ampliado e detalhado 
mais adiante, no momento podemos mostrar o seguinte: 
 
 
       A vinda do Filho do Homem *   

       Os anjos ajuntam os escolhidos *   

      Sinais no céu, na lua e nas estrelas *   

      Falsos Cristos e Profetas *     

     O sacrilégio terrível *      

             

    * Destruição de Jerusalém       

        Grande Tribulação Milênio �  

             

 
 
 
A ordem dos fatos é a seguinte: 
 
� Morte e ressurreição de Jesus. 
� Destruição de Jerusalém pelos romanos em 70dc. 
� Surge a “abominação da desolação” ou o “sacrílego terrível” do qual falou Daniel. 
� Inicia-se o período conhecido como “a Grande Tribulação”. 
� Surgem falsos cristo e falsos profetas. 
� Sinais no céu, na lua e nas estrelas 
� A vinda do Filho do Homem. 
� Os anjos ajuntam os escolhidos dos quatro cantos dos céus e da terra. 
� As nações são julgadas 
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Parte II 
 

 
VISÃO GERAL  

DOS EVENTOS FUTUROS 
 
 

A seguir, examinaremos os eventos relativos ao final dos 
tempos que são mencionados nas Escrituras, analisando-

os e encaixando-os no desenrolar do plano de Deus 
através dos séculos. 

 

 
A Grande Tribulação • 

A Segunda Vinda • 

Os Mil Anos • 

O Juízo Final • 

Novo Céu e Nova Terra • 
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VISÃO GERAL DOS EVENTOS FUTUROS 
 
 
 
 As profecias de Jesus sobre sua vinda e o final dos tempos abrangem um largo espaço de 
tempo e envolvem diversos acontecimentos que tiveram ou terão seu lugar na história da 
humanidade. À medida que vamos estudando outros textos das Escrituras associados ao tema, 
vai se abrindo um vasto cenário, repleto de detalhes e revelações, que precisam ser 
compreendidas sob a luz do que o Senhor disse.  

 
1) A Grande Tribulação 
 
 

Mateus 24:21-22  21  Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio 
do mundo até agora, nem jamais haverá. 22 Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém 
sobreviveria;  mas por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados. 

 
 Neste trecho Jesus fala aos discípulos a respeito de um tempo em que as aflições do 
mundo serão terrivelmente intensificadas. Este período é conhecido como a “Grande 
Tribulação”,  um tempo de aflição sem precedentes, em escala mundial, que antecederá a 
parousia, a segunda vinda do Senhor Jesus a terra em grande glória. Este período será 
caracterizado pelo surgimento de um grande líder mundial que exercerá domínio político, 
religioso e econômico à frente de uma espécie de Império Romano renascido, composto por 
várias nações confederadas. Ele agirá com liberdade e grande ferocidade contra o povo de Deus, 
mas ao final deste período será destruído pelo resplendor da vinda do Senhor 
 
 Cenas indescritíveis na linguagem humana acontecerão durante a Grande Tribulação, 
grandes catástrofes climáticas e geológicas, chuva de granizo e fogo misturado com sangue e 
outras coisas mais. Por se tratar de uma época de grande sofrimento, muitos crêem que Deus não 
permitirá que a Igreja passe por ela, retirando-a da terra antes que esse período comece. 
Sustentamos a posição de que a Igreja atravessará este período sob intensa perseguição, e que  o 
Senhor a guardará e sustentará assim como guardou a Israel enquanto enviava as pragas sobre o 
Egito. No entanto, apesar do fundamento bíblico deste estudo, não queremos ser dogmáticos 
sobre este assunto, mas cremos que a Igreja deve estar preparada para entrar neste período, 
apartando-se de todo vinculo ao sistema mundano, santificando-se, ganhando visão profética, 
dependendo unicamente de Deus e proclamando firmemente Sua Palavra, pois “o povo que 
estiver preparado para estar na tribulação é um povo preparado para ‘subir’ a qualquer 
momento”. O contrário infelizmente não se pode afirmar. 
 
 Trataremos agora de situar o período da Grande Tribulação em meio ao cenário mundial 
e os eventos bíblicos, para que possamos ter uma visão mais ampla do tempo em que vivemos e 
estar preparado para o que há de vir. Para isso, vamos começar estudando a profecia das “Setenta 
Semanas” registrada no livro e Daniel. 



 21 

As Setenta Semanas 
 
Esta profecia abrange acontecimentos históricos que se cumpriram com precisão dentro 

do tempo determinado e também acontecimentos futuros que nos ajudarão a determinar o 
período em que ocorrerá a Grande Tribulação. 

 
Daniel 9:24-27 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 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. 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”. 
 
Daniel recebeu esta profecia por intermédio do anjo Gabriel, durante seu cativeiro na 

Babilônia, no primeiro ano do rei Dario, em 538 aC. Ele percebeu pelos “livros”  (Jr25:11-12; 
29:10-14) que o cativeiro duraria 70 anos. Como 67 anos já haviam se passado desde a queda de 
Jerusalém em 605 aC. , ele concluiu que em breve seu povo deveria voltar para sua terra. Voltou-
se então para o Senhor, com jejum e oração, clamando pelo seu povo e pedindo perdão, a fim de 
que Deus não tardasse em cumprir a profecia. Enquanto orava recebeu a resposta: “setenta 
semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade” 

 
As setenta semanas foram decretadas para o povo de Daniel, os judeus, e sua santa 

cidade, Jerusalém. Assim, os  eventos associados a ela devem se cumprir sobre este povo e esta 
cidade. Conforme foi revelado, seis evento principais caracterizam este período: cessar a 
transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniqüidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a 
profecia, e ungir o Santo dos Santos; que devem se cumprir sobre Israel até o final das 70 
semanas. 

 
O termo “setenta semanas” traduzido literalmente é “setenta setes”, em hebraico 

shabuas, ou seja, setenta conjuntos de sete que podem ser dias ou anos. Podemos concluir 
facilmente que não se trata de 70 semanas de dias, pois em 490 dias não teria terminado o 
cativeiro na Babilônia, nem mesmo teria vindo o Messias e a profecia não se cumpriria. Vemos 
que neste caso trata-se de setenta semanas de anos, como em Gn29:27 e Lv25:8, totalizando 
assim 490 anos. 

 
As 70 semanas estão divididas em três períodos: um de 7 semanas, um de 62 semanas e 

outro de 1 semana. O primeiro período tem início com a saída da ordem para restaurar e 
reedificar a cidade de Jerusalém, que havia sido destruída. Esta ordem, ou decreto, foi dada pelo 
rei Artaxerxes em 445 aC. conforme registrado em Ne2:1-8 e não deve ser confundida com 
ordens anteriores para reedificar o templo. A duração desse período foi de 7 semanas, ou 49 
anos, envolvendo toda a reconstrução da cidade com suas ruas e o muro ao redor dela. 

 
Depois temos mais 62 semanas, ou 434 anos, que vão até o Messias, o Cristo. Com uma 

precisão impressionante chegamos a 32 dC. , ano em que morreu o Senhor Jesus. Neste ponto é 
necessária uma observação, pois os anos considerados na profecia são anos judaicos de 360 dias 
e não de 365 como no calendário moderno.  
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Calendário judaico  Calendário moderno  

    
(7 x 7) + (62  x 7) = 483 anos  de 445 aC a 32 dC = 476 anos * 

    
483 anos  476 anos  

x     360 dias  x      365 dias  
----------------  ----------------  
173.880 dias  173.740 dias  

  +    116 dias ** 
  +      24 dias *** 
  ----------------  
  173.880 dias  

 

( * ) Apenas 1 ano se passou entre 1 aC. e 1 dC.   
( ** )  São 119 anos bissextos menos 3 anos terminados em 00, que não são bissextos 
( *** )  A ordem para reconstruir a cidade saiu em 14 de março de 445 aC. e a entrada e Jesus em 
Jerusalém foi em 6 de abril de 32 dC. (diferença de 24 dias) 
  
Assim, vemos que este segundo período se estendeu até a entrada triunfal de Jesus em 

Jerusalém no domingo antes da sua morte e ressurreição. Outros cálculos podem ser feitos, uns 
apontam o batismo de Jesus, no início de seu ministério, outros apontam sua morte, mas apesar 
das imperfeições dos calendários e das falhas nos métodos de datação, o fato é que acertamos em 
cheio em Jesus, o Messias. 

 
Depois disso temos um intervalo de tempo indeterminado, ou seja, a última semana não 

começa imediatamente depois das outras sessenta e nove. O verso 26 diz que a morte do Messias 
e destruição da cidade deveriam ocorrer depois da 69a. semana e antes da última semana: “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.”.  

 
Alguns tentam associar este “govenante” com Antíoco Epifânio, que fez um acordo com 

alguns chefes judeus e depois atacou Jerusalém, destruindo a cidade e profanando o templo em 
165 aC., conforme registrado no livro de Macabeus. Mas o v26 fala de uma destruição da cidade 
depois da morte do Messias,  dando-nos como única opção o ataque dos romanos que destruiu 
Jerusalém em 70 dC. 

 
A última semana deveria começar quando o príncipe fizesse uma aliança que duraria uma 

semana. Porém, a história mostra que isso não aconteceu na ocasião da destruição de Jerusalém 
pelos romanos. Assim, vemos que, o povo “do príncipe que há de vir” destruiu a cidade, mas o 
príncipe que faria a aliança ainda não existia, seria um líder vindouro. Isso fica claro pelas 
palavras de Jesus em Mt24:15, “quando vocês virem o ‘sacrilégio terrível’, do qual falou o 
profeta Daniel...”. Ele cita Daniel 9:27  mostrando que mesmo em Seus dias este príncipe ainda 
não tinha vindo e deveria vir nos tempos do fim, trazendo grande tribulação. Esta é uma clara 
referência, que associa “o governante” (ou “o príncipe”) de Daniel 9:27 com aquele que colocará 
no templo o “sacrilégio terrível” de Mt24:15 e com “o homem do pecado” de 2Ts2:1-3 

 
Concluímos então que a 70a. semana ainda não começou e estamos no intervalo entre a 

penúltima e a última semana. Esta última começará quando “governante”, um líder mundial 
associado a uma espécie de Império Romano, fizer uma aliança com muitos por um período de 
sete anos. Não devemos ver isso como um “tratado de paz com Israel”, mas como uma 
“aliança” (conforme o texto hebraico) com muitos paises que favorecerá tremendamente a Israel 
que prosperará no início, possibilitando até a reconstrução do templo que hoje está destruído. Na 
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metade deste período, ele romperá esta aliança, virá contra Israel fazendo cessar os sacrifícios 
oferecidos no templo e de protetor dos judeus se tornará seu assolador.  

 
 
 
 
 
 
 

 7 semans 62 semanas intervalo 1 semana  

 
 

Comparando com Mt24:15-30, vemos que a última semana coincide com o período da 
Grande Tribulação, o que nos permite traçar o seguinte diagrama: 
 

       A vinda do Filho do Homem   
       Os anjos ajuntam os escolhidos   
      Catástrofes sobrenaturais   

      Falsos Cristos e Profetas      

     Sacrilégio terrível      
             

          

     2a. metade da Tribulação   
1as  69 

Semanas 
           

    70dC   3,5 anos 3,5 anos   
 Destruição de Jerusalém       
Morte de Jesus    Rompimento da Aliança    
32dC.  Aliança de 7 anos    

 
 

Alguns dizem que não é possível que a Igreja esteja presente durante a última semana 
pelo fato das setenta semanas e seus acontecimentos estarem determinadas para Israel e não para 
a Igreja. De fato elas estão, pois seus  seis eventos característicos devem se cumprir sobre os 
judeus até o final da última semana, mas isso não é motivo para riscarmos a Igreja do mapa. 
Deus não precisa parar de tratar com a Igreja para tratar com Israel e vice-versa. Os fatos 
históricos mostram que Ele não suspendeu o seu tratamento com Israel para levar adiante seu 
propósito com a Igreja, visto que a destruição de Jerusalém em 70dC., a dispersão dos judeus 
pelas nações e o reconhecimento de Israel como nação em 1948 dC. são profecias relacionadas a 
Israel que se cumpriram durante a presença da Igreja na terra. Assim, vemos que o Senhor 
continua a trabalhar com Israel na presença da Igreja, Ele não precisa arrebata-la da terra para 
que tenha início a última semana, esta não é uma condição colocada pela profecia. 
 
 

Ordem para reedificar a 
cidade 

Morte do  
Messias 

Governante  
que há de vir 
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Pequena Cronologia do Apocalipse 
 
 O livro de Apocalipse apresenta uma visão maravilhosa do cenário do final dos tempos 
com grande riqueza de detalhes e  compreende-los nos ajudará muito em nosso estudo. Nossa 
intenção não é explicar o Apocalipse, mas sim organiza-lo para ter uma visão ordenada de seu 
conteúdo. 
 

O apóstolo João foi chamado para estar na presença de Deus e desta posição pode 
contemplar os fatos que lhe foram revelados. Devido à grande  diversidade e complexidade dos 
eventos que ocorrerão nos últimos dias, a revelação lhe foi dada através de sucessivas visões 
(“ ...olhei e vi...”, “ ...depois disso vi...”). Estas visões  não estão dispostas em uma ordem 
seqüencial rígida e algumas são parênteses abertos dentro de outra visão. Mas elas também não 
estão em desordem, ou seja, embora a ordem das visões não reflita a ordem dos acontecimentos, 
é possível ter-se uma noção cronológica adequada estudando atenciosamente uma por uma, 
comparando-as e dispondo-as de maneira organizada. 
 
 João estava exilado na ilha de Patmos e escreveu estas visões no seu livro e já no 
primeiro capítulo encontramos várias delas. Para este estudo nos interessa o que aconteceu a 
partir do momento em que ele vê uma “porta no céu” e é chamado para subir até lá. A partir daí 
começaremos a estudar as principais visões de João procurando principalmente estabelecer a 
ordem cronológica dos acontecimento e não um estudo detalhado do seu significado. 

 
O Cordeiro e o Livro Selado (Ap5:1-14) 
 
 João vê um livro em forma de rolo na mão direita daquele que está assentado no trono, 
escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Para que o livro fosse aberto seria necessário 
romper os sete selos que o fechavam e só então seu conteúdo poderia ser lido. O conteúdo do 
livro deveria ser maravilhoso e muito bom, pois João chorou muito ao perceber que não havia 
ninguém digno de abri-lo. Mas um dos 24 anciãos lhe disse que o Leão da Tribo de Judá havia 
vencido para abrir o livro e seus sete selos. Creio que o livro contém os fatos relacionados ao 
estabelecimento completo e definitivo do reino de Deus. Este reino chegou com Jesus de Nazaré 
(Mc1:15 Lc10:9 Lc11:20), o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus 
homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação (Ap5:9) , e que ressuscitou (At:24), foi exaltado 
à direita de Deus (At2:36), e que convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de 
tudo, conforme Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio (At3:2). 
Quando ele abrir o livro todo joelho se dobrará e toda língua no céu, na terra e debaixo da terra 
confessará que Jesus Cristo é o Senhor (Fp2:10-11). Ele iniciará seu reinado milenar na glória de 
Seu pai e depois o estenderá para toda a eternidade. Por isso os céus irrompem em tamanha 
adoração quando Ele toma o livro em suas mãos e começa a romper os selos (Ap5:7-14). 
 
O Cordeiro Abrindo os Sete Selos (Ap6:1-8:1) 
 
 Conforme mencionamos acima, os acontecimentos desencadeados por cada selo que é 
aberto não representam o conteúdo do livro, pois somente depois de todos os selos abertos é que 
o livro poderá ser desenrolado e lido. Cada selo dispara uma série de juízos que tem que 
acontecer antes que Jesus venha para estabelecer seu reino milenar sobre a terra,  dando-nos uma 
visão panorâmica de todo o período da Tribulação. Como veremos, os eventos dos selos estão 
intrinsecamente ligados a Mateus 24. 
 
 Primeiro selo (6:1-2): a visão mostra um cavalo branco e seu cavaleiro tem um arco, uma 
coroa e é visto como um “vencedor determinado a vencer”. Uma possível referência ao 
Anticristo e seu império estabelecido com base no poder militar. 
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 Segundo selo (6:2-4): aparece um cavalo vermelho e seu cavaleiro tem uma espada e 
poder para tirar a paz da terra. Fez com que os homens se matassem uns aos outros. Isso retrata 
os grandes conflitos militares que ocorrerão na grande tribulação 

Terceiro selo (6:5-6): surge um cavalo preto e seu cavaleiro tem uma balança na mão. A 
voz indica que haverá crise financeira. Será necessário um dia de trabalho para comprar um quilo 
de farinha. A crise e a fome são um provável resultado das guerras desencadeadas no 2o. selo 

Quarto selo (6:7-8): João vê um cavalo amarelo, seu cavaleiro era a Morte e o Hades o 
seguia. Tem poder para matar 25% das pessoas da terra pela espada, fome, pestes e pelas feras. O 
fato do Hades seguir a Morte indica o destino destes mortos. 

 Quinto selo (6:9-11): são visto os que morreram por causa do testemunho de Jesus e da 
palavra de Deus. Eles recebem vestes brancas e aguardam o restante de seus irmãos que também 
deverão ser mortos como eles. Veja a  relação com Mt24:9,22 

 Sexto selo (6:12-17): a abertura deste selo desencadeia uma série de acontecimentos 
importantes para estabelecermos a ordem de alguns acontecimentos: 

� Houve um grande terremoto 
� O sol escureceu e a lua ficou vermelha como sangue 
� As estrelas caíram do céu 
� O céu foi recolhido como um pergaminho 
� Todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares 
� Os habitantes da terra se esconderam em cavernas 
� Chegou o grande Dia da Ira do Senhor 
 
Mateus 24:29  E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e 
as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. 

Joel 2:31 O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do 
Senhor. 

 Mateus 24:29 situa os sinais no sol, na lua, nas estrelas e no céu depois da Grande 
Tribulação e Joel 2:31 os coloca antes do “dia do Senhor”. Podemos ver também a ligação entre 
a “remoção de todas as montanhas e ilhas” com a sétima taça, que é a última praga (Ap16:20). 
Assim, o único local possível para situarmos a ocorrência do sexto selo é depois da Grande 
Tribulação, na iminência da batalha do Armagedom (Joel 3:9-16).  Ver também Is2:10-19 e 
Is29:6 

Parêntese no sexto selo - Os 144.000 selados (Ap7:1-8): Esta visão ocorre como um 
parêntese, ou seja, há uma mudança de cena. Após descrever os eventos do sexto selo, João tem 
outra visão. O objetivo é mostrar que Deus protegerá seus escolhidos antes que qualquer praga 
venha sobre a terra. É interessante notar que João não viu os 144.000, mas sim “quatro anjos em 
pé nos quatro cantos da terra” e “um anjo que subia do oriente”. Ele apenas ouviu o número dos 
que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. 

Parêntese no sexto selo - A multidão com vestes brancas (Ap7:9-17): Esta visão é distinta 
da anterior, pois João diz “...depois disto vi...”. Os anteriores eram de todas as tribos de Israel, 
estes são de todas nações, tribos , povos e línguas. Estão com  vestes brancas e segurando palmas 
diante do trono de Deus e do Cordeiro. Estes são os cristãos que vem da Grande Tribulação e 
lavaram suas vestes no sangue de Jesus. Estas pessoas são vistas no céu, diante do trono de Deus, 
ressurretas. Isto só será possível acontecer na parousia, após a primeira ressurreição, depois da 
grande tribulação. 

O sétimo selo (8:1): ao ser aberto o sétimo selo faz-se silêncio no céu por meia hora. O 
livro está completamente aberto e pronto para ser lido. Para que o livro pudesse ser aberto, todos 
estes juízos tiveram que ser enviados sobre a terra, somente Jesus, o Justo Juiz, pode realizar esta 
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tarefa. Agora é chegado o grande dia do Senhor (Sf1:7 Hc2:20), o reino lhe foi entregue e Ele 
reinará para sempre conforme a vontade de Deus. Jesus volta a terra. 
 
Os Sete Anjos e as Sete Trombetas (Ap8:2-11:19) 
 
 João vê os sete anjos que estão diante de Deus receberem  sete trombetas. Antes que eles 
toquem as trombetas, um anjo sobe do oriente com o incensário de ouro na mão e queima 
incenso com as orações dos santos. A fumaça sobe diante de Deus e então ele atira o incensário, 
com fogo do altar, sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. 
 
 Primeira trombeta (8:7): granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a 
terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. 

 Segunda trombeta (8:8-9): algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 
Possivelmente um grande meteoro que danificará um terço do mar e destruirá um terço das 
criaturas do mar e um terço das embarcações. 

 Terceira trombeta (8:10-11): caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha. 
Possivelmente um míssil nuclear ou uma arma química que danificará um terço dos rios e fontes 
de água. Muitos morrerão contaminados. 

 Quarta trombeta (8:12): foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das 
estrelas, assim um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da 
noite.  Isso não equivale ao evento do sexto selo, pois aqui o sol, a lua e as estrelas apenas 
perdem um pouco da sua luz, lá o sol fica negro como saco de crina, a lua como sangue e as 
estrelas caem do céu. 

 Quinta trombeta (9:1-12): gafanhotos (ou demônios) vindos do abismo, liderados pelo 
destruidor, o anjo do abismo (Abadom, Apoliom) causam grande tormento aos que não tem o 
“selo de Deus”. Pelo fato desta praga durar 5 meses, ela deve ser situada necessariamente fora do 
sexto selo, pois não temos espaço nele para tanto tempo. Nesta ocasião, os homens procurarão a 
morte mas não a acharão. É importante lembrar que os servos de Deus foram protegidos antes 
que qualquer praga viesse sobre aterra..  

 Sexta trombeta (9:13-21): é ouvida uma voz vinda dos quatro cantos do altar de ouro que 
está diante de Deus. São soltos quatro anjos que estavam amarrados junto ao rio Eufrates. Eles 
ajuntam um exército de 200 milhões para matar 1/3 da humanidade. Este acontecimento parece 
estar logo antes da sexta taça, que descreve o rio Eufrates secando para dar passagem aos reis 
que vem do oriente, pouco antes da batalha do Armagedom. 

 Parêntese na sexta trombeta – O Anjo e o Livro (10:1-11): um anjo poderoso com um 
livrinho na mão anuncia que “não haverá mais demora! Mas, nos dias em que o sétimo anjo 
estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus”. Isso liga a sétima trombeta 
ao final da Grande Tribulação quando Cristo retornar para tomar sua Igreja, consumar sua união 
com ela (bodas Ef 5:31-32 Cl 1:23:27 Ap19:6-9) e iniciar ser reino milenar. 

Parêntese na sexta trombeta – As duas Testemunhas (11:1-14): são dois profetas cheios 
do Espírito Santo que atuarão em Jerusalém, com sinais e prodígios, durante os últimos três anos 
e meio da Grande Tribulação (Dn8:13). Recebem poder para testemunhar 1260 dias e quando 
terminarem seu testemunho serão mortos pelo Anticristo, provavelmente num período entre a 
sexta e sétima trombetas. Seus corpos ficarão expostos por três dias e depois “ressuscitarão” e 
subirão para Deus ao soar da última trombeta (1Co5:52). 

 Sétima trombeta (11:15-19): coincide com o final do ministério das duas testemunhas. 
Uma forte voz proclama que “O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele 
reinará para todo o sempre”. É tempo de julgar os mortos (v18 e Ap 20:4), recompensar os 
santos (v8 e 2Co5:10) e destruir os que destroem a terra (v18 e Ap19:21). Todos estes eventos 
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estão ligados à segunda vinda do Senhor, assim, só podemos situar a sétima trombeta após a 
Grande Tribulação, anunciando a parousia, conforme Paulo disse em 1Co15:52. 
 
A Mulher e o Dragão (Ap12:1-18) 
 

Este talvez seja o principal texto de Apocalipse e também o mais discutido. A mulher 
descrita no começo do capítulo, representa o povo de  Deus, que inicialmente era formado pelos 
descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, ou o povo de Israel (Gn37:9), que sofria para trazer ao 
mundo o Messias,  o Senhor Jesus (Is9:7-7). Satanás, representado pelo dragão (Ap12:9), tenta 
devorar-lhe o Filho (Mt2:3,4-16;4:1-11 Jo13:21-27), mas Ele foi arrebatado para Deus e para o 
seu trono (At2:34-35). Após a morte e ressurreição de Cristo, a Igreja continua o papel de Israel 
como povo de Deus (1Pe2:9) e deste ponto em diante, a figura da mulher passa a estar associada 
à Igreja. A mulher foge para o deserto mas não chega lá imediatamente. Ocorre uma batalha no 
céu, Satanás é lançado para terra junto com seus anjos (1Jo:2:14) e passa a perseguir a mulher, 
mas a terra a defende. São dadas asas a ela para voar, ou seja, chegar mais rápido ao deserto, 
onde será sustentada por 3,5 anos. Isso mostra que a Igreja será protegida e sustentada por Deus 
durante os 1260 dias finais da Grande Tribulação, longe da vista da serpente. Satanás passa a 
perseguir os judeus cristãos, os outros filhos da mulher , os que obedecem aos mandamentos de 
Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Estes acontecimentos estão distribuídos por 
milhares de anos, mas nos interessam especialmente os 1260 dias em que a Igreja será sustentada 
no deserto, que correspondem a segunda metade da 70a semana. 
 
As duas Bestas  (Ap13:1-18) 
 
 Este texto está diretamente ligado com Dn9:26-27 e Mt24:15 que relatam o aparecimento 
de um líder mundial, sob influência direta de Satanás, que se oporá abertamente a Deus e seu 
povo. Ele é representado neste texto pela “besta que surge do mar”. Junto com ele atuará um 
falso profeta, que fará com que todos adorem a “besta” e os que resistirem serão impedidos de 
comprar e vender. Juntos atuarão por três anos e meio (Ap13:5) e serão vencidos por Jesus na 
sua vinda (Ap19:20). Conforme podemos observar baseados em Dn9:26-27 e Mt24:15 estes 
acontecimentos estão situados nos últimos três anos e meio da Grande Tribulação. 
 
As Sete Taças  (Ap15:1,5-8 – 16:1-21) 
 
 As sete taças contêm as sete últimas pragas que completam a ira de Deus. Elas são 
derramadas sucessivamente e atingem apenas os que têm a marca da besta. Visto que o sétimo 
selo e a sétima trombeta não contêm pragas, as sete taças devem ser situadas entre a sexta e a 
sétima trombeta em um período muito curto de tempo. 
 
 Primeira taça (16:2): abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a 
marca da besta e adoravam a sua imagem. Isso situa a primeira taça na segunda metade da 
Tribulação, devido a existência da imagem da besta e seus adoradores. 

 Segunda taça (16:3): o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda 
criatura que vivia no mar. Obrigatoriamente depois da segunda trombeta, onde a catástrofe é 
apenas parcial. 

 Terceira taça (16:4): os rios e as fontes,  se transformaram em sangue. Possivelmente 
depois da terceira trombeta. 

 Quarta taça (16:8-9): foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo e eles 
amaldiçoaram o nome de Deus, recusando arrepender-se e glorificá-lo. 
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Batalha do Armagedom 

Ministério das 2 testemunhas 
1o Selo 

2o Selo 

3o Selo 

4o Selo 

5o Selo 

6o Selo 

7o Selo 

1        2        3      4       5       6       7 

Trombetas 

7 Taças 

Atuação do Anticristo Perseguição aos judeus cristãos 

A Igreja vai para o deserto 

Volta de Jesus 

 Quinta taça (16:10-11): foi derramada sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. 
De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua, e blasfemavam contra Deus, por causa das 
suas dores e das suas feridas; mas não se arrependeram. 

 Sexta taça (16:12-16): o rio Eufrates secou para dar passagem ao exército dos “reis que 
vêm do Oriente”. Três espíritos enganadores reúnem os reis do mundo inteiro para a batalha do 
Armagedom (Vale do Megido em hebraico). É importante observar que ainda neste momento a 
vinda do Senhor é iminente: “eis que venho como o ladrão” (v15). 

 Sétima taça (16:17-21): saiu uma voz do santuário que vinha do trono, dizendo: “Está 
feito!”.  Houve, então, relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto tão forte como nunca 
houve antes. A grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades das nações se 
desmoronaram. É o final da Grande tribulação.  

 
Existem muitos outros eventos no livro do Apocalipse, mas para que possamos ter uma 

base cronológica clara, o que vimos até aqui já é suficiente. Colocando num diagrama obtemos o 
seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O diagrama acima expõe de maneira aproximada a ordem em que ocorrerão os principais 

eventos da Grande tribulação descritos no livro de Apocalipse. Isso nos dá uma visão um pouco 
mais organizada deste período, ajudando-nos a compreender melhor os assuntos que vamos 
estudar a seguir.  

 
 
 

Domínio pelo poder militar 

Guerras por causa do militarismo 

Crise e fomo por causa das guerras 

Morte 

Os mártires 
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O Anticristo e o Sistema Mundial 
 

Mateus 24:15-21 15 Assim, quando vocês virem o ‘sacrilégio terrível’, do qual falou o profeta 
Daniel, no Lugar Santo – quem lê entenda –  16 então, os que estiverem na Judéia, fujam para os 
montes. 17  Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. 18 Quem 
estiver no campo não volte para pegar seu manto. 19 Como serão terríveis aqueles dias para as 
grávidas e as que estiverem amamentando! 20 Orem para que a fuga de vocês não aconteça no 
inverno nem no sábado; 21  Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o 
princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.  

 
2Tessalonicenses 2:1-10  1 Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião 
com ele, rogamos a vocês 2 que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, 
quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse 
chegado. 3 Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, 
então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 4 Este se opõe e se exalta acima de 
tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, 
proclamando que ele mesmo é Deus. 5 Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês 
costumava lhes falar essas coisas? 6 E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja 
revelado no seu devido tempo. 7 A verdade é que o mistério da iniqüidade já está em ação, restando 
apenas que seja afastado aquele que agora o detém. 8 Então será revelado o perverso, a quem o 
Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. 9 A vinda 
desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas 
enganadoras. 10 Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, 
porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. 
 

 
 Antes de falarmos sobre o Anticristo vamos falar sobre o espírito do Anticristo, que 
segundo 1Jo4:3, já está no mundo e já opera (2Ts2:7). As forças operantes do mal fazem parte do 
sistema mundial que segue em crescente evolução. Elas estão operando no cenário global 
levando o mundo rumo à consolidação de um governo mundial há ser manifestado. 

 
Jesus descreve Satanás como o príncipe deste mundo (João 12:31, 16:11). Isto significa 

que ele é quem controla os valores mundiais. Não somente um controle físico ou político, mas 
sobretudo um domínio moral e espiritual. O pensamento reinante é dominado pelo deus deste 
século. Quando em Romanos 12:1-2 somos desafiados a não nos conformarmos com este 
mundo, significa não nos conformarmos com os valores deste mundo ou com seu tipo de 
pensamento. Na verdade, há um pano de fundo, uma preparação para que o Anticristo possa se 
manifestar e este conjunto de valores morais, religiosos, sociais são a sua base. O padrão de 
conduta e pensamento considerado normal será baseado nestes valores, enquanto os valores de 
Deus serão considerados estranhos, ultrapassados,  caducos e por isto mesmo, serão combatidos. 

 
O humanismo, do qual surge o hedonismo, o relativismo,  o materialismo, o consumismo 

e a inversão de valores, é a base deste pensamento. Ele se caracteriza pela busca da felicidade, do 
prazer, do bem estar, seu alvo é o homem e seu centro é homem. É o pensamento típico do 
homem caído e independente de Deus. Como resultado disso vemos uma degradação moral 
generalizada por causa da falta de valores absolutos, uma dependência exagerada do fator 
financeiro devido ao materialismo e ao consumismo e uma fé fácil em uma religião que visa 
satisfazer o homem. Como podemos observar, este quadro encontra-se bastante adiantado em 
nosso dias. 

 
Em meio a este cenário, num mundo rodeado por graves problemas econômicos, políticos 

e sociais, surgirá um homem, um líder mundial, que com astúcia se colocará à frente de dez 
nações coligadas, trazendo aparente solução para estes problemas. Na bíblia ele é chamado de “o 
príncipe que há de vir”, “o abominável da desolação”, “o homem do pecado”, “o iníquo”, “o 
anticristo”, sendo que seu império é representado no livro de Apocalipse como “a besta que saía 
do mar”. 
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O Império Mundial 

 
Apocalipse 13:1-10 1 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. 2 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. 3 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. 4 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?” 5 À besta foi dada uma boca para falar 
palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses. 
6Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que 
habitam nos céus. 7 Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada 
autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. 8 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. 9 Aquele que tem ouvidos ouça: 10 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.. 
 
A “besta” descrita neste trecho do livro de Apocalipse é primeiramente um sistema de 

governo humano, um império mundial formado por dez países aliados, que surge como a forma 
final do Império Romano. Comparando com Daniel 7:7,17,23 vemos que ela é o quarto animal 
que aparece na visão representando o quarto grande império mundial. Ele combina as principais 
características dos três anteriores : o império babilônico, medo-persa e grego; caracterizados pelo 
leão, urso e leopardo (v2). As “sete cabeças” são sete reis ou ainda sete formas de governo que 
passaram por este império (Ap17:10). No Império Romano da  época em que João escreveu o 
Apocalipse, cinco reis já tinham caído, um existia e o sétimo estava por vir e duraria pouco, este 
último rei é o Anticristo. Os “dez chifres” representam dez reis que se colocarão sob a autoridade 
da “besta” (Ap17:12-13) compondo uma confederação de países que formarão a base do Império 
“Romano” que ressurgirá nos últimos dias. Todo poder deste império vem de Satanás, o dragão 
(Ap12:9), que deu à besta o seu trono é seu verdadeiro comandante. 

 
Este sistema se caracteriza pela blasfêmia e pelo ódio ao povo de Deus (v6 e 7). Dois 

sinais claros de que este império encontra-se em seu estágio final de formação são : 
 
� A presente situação política mundial provocada pela globalização, que enfraqueceu a 

soberania das nações, tornando-as vulneráveis a interferências externas tanto na 
política quanto na economia. Vemos também o progresso e a solidificação das 
alianças entre as nações caminhando cada vez mais rápido para uma administração 
mundial. 

� A revolta aberta contra os valores cristãos, principalmente em relação à família e a fé 
absoluta, provocando uma grande degradação moral, mudança de paradigmas e 
abrindo caminho para o misticismo e para práticas religiosas até então reprovadas. 

 
Muitos pensam que a cura da “ferida mortal” da besta significa que ela teria sido morta e 

ressuscitará no final dos tempos para reinar por três anos e meio. Baseados nisso supõem que um 
terrível personagem do passado seria ressuscitado para ser o grande líder mundial do futuro. 
Nomes como Judas, Nero, Hitler e outros, já foram sugeridos para este fim, mas o fato é que 
Satanás não tem poder pra ressuscitar ninguém dentre os mortos. Mas se isto for aplicado não à 
pessoa da besta, mas ao império representado por ela, a cura da “ferida mortal” seria o 
reavivamento do Império Romano que está aparentemente morto, mesmo que seus valores nunca 
tenham deixado de existir. 
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O Anticristo 
 
A “besta” representa um império mundial (Ap13:1-3) e o espírito (Ap12:9) por trás de 

um rei (Ap17:11). Assim, vemos que esta figura está associada tanto a um sistema quanto a uma 
pessoa, um líder mundial inspirado por Satanás que se estabelecerá como soberano sobre as dez 
nações. Ele é “o príncipe que há de vir” e “a abominação da desolação”, “o homem do pecado”, 
“o iníquo”, “o anticristo”. As características e os eventos associados a esta pessoa são os 
seguintes: 

 
� Ele se levantará como líder sobre dez nações e para isso abaterá 3 delas (Dn7:24) 

� Fará uma aliança com muitos países por 7 anos (Dn9:27). É possível que seja uma 
aliança secreta, ou firmada paulatinamente, o que impossibilitaria qualquer cálculo 
com relação  data de seu final. 

� Será mortalmente ferido ou acometido de uma doença fatal. Sua cura sobrenatural 
fará com que muitos o sigam. (Ap13:3). Não é uma ressurreição, mas uma cura, pois 
a cura está dentre os poderes de Satanás, mas a ressurreição não.  

� Associado a ele estará um líder religioso, um falso profeta (Ap13:11-18), que 
enganará a muitos com sinais miraculosos e prodígios (2Ts2:9). 

� Depois de três anos e meio no poder quebrará a aliança. Isso resultará em grande 
perseguição a Israel (Dn9:27). 

� Será arrogante, blasfemará contra Deus e difamará o Seu nome (Ap13:5-6) a ponto de 
assentar-se no santuário e se ostentar como se fosse o próprio Deus (2Ts2:4 Mt24:15). 

� Perseguirá os santos do Senhor de forma cruel e os vencerá (Dn7:21 Ap13:7) fazendo 
muitos mártires (Ap20:4) 

� Matará as duas testemunhas (Ap11:7 Ap17:8) 

� Conduzirá os exércitos do mundo inteiro para a batalha do Armagedom (Ap19:19) 

� Será destruído pelo sopro da boca do Senhor e pelo resplendor da Sua vinda (2Ts2:8) 

� Será lançado no lago do fogo, onde ficará por toda a eternidade (Ap19:20) 

 
É de pouco proveito tentar descobrir a identidade de tal pessoa. Muitos nomes já foram 

sugeridos mas não foram confirmados pela historia nem se encaixaram nas profecias.  
 

O Falso Profeta 
 

Apocalipse 13:11-18  11 Então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres como cordeiro, mas 
que falava como dragão. 12 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. 13 E realizava 
grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. 14 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. 15 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. 16 Também obrigou 
todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita 
ou na testa, 17 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. 18 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. 

 
Esta “besta” que surge da terra, representa o sistema religioso associado ao sistema 

político, que conduzirá muitos à adoração da primeira “besta”, conformando-os ao sistema 
satânico. Ela é chamada mais adiante de “falso profeta” (Ap19:20) mostrando que também 
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representa uma pessoa, um líder religioso associado ao grande líder mundial. As características e 
os eventos associados a ele são os seguintes: 
 

� Realizará muitos sinais miraculosos no o poder de Satanás (2Ts2:9-10), seduzindo as 
pessoas a adorar o Anticristo (Ap13:13-14). 

� Enganará a muitos e ordenará que se faça uma imagem do Anticristo e exigirá que 
todos a adorem (v14). 

� Fará com que sejam mortos os que não adorarem a imagem da “besta” (v15). 

� Interferirá na economia e no comércio mundial fazendo com que ninguém consiga 
comprar ou vender se não for adorador da “besta” (v16-17). 

� Servirá ao Anticristo atuando junto com ele como seu profeta ou porta-voz 
(Ap16:13;19:20;20:10) 

� Por ocasião da segunda vinda de Jesus será lançado vivo no lago de fogo juntamente 
com a “primeira besta”, o Anticristo. 

 
Muitas tentativas tem sido feitas para descobrir o nome por traz do número 666, citado no 

v18. Surgem muitas especulações, combinações e cálculos que nos levam a centenas de 
resultados diferentes que, por si só mostra a inutilidade de tais tentativas. Mas o que realmente 
importa não é o nome por traz do número, mas o número em si e seu significado. O texto diz 
“ ...calcule o número...” e não o nome. O texto representa literalmente o número 666, onde temos 
três números 6. Na Santa Trindade temos três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e 
podemos representa-los por três números “um” (111). Na simbologia das escrituras, “seis” é o 
número do homem, pois ele foi criado no “sexto-dia”. Assim, o número do homem inserido na 
Trindade torna-se (666), que significa o homem clamando ser Deus. Esta é a marca do 
Anticristo, “um homem clamando ser Deus”. E também é a marca de todos os seus seguidores. 
 

Assim, podemos observar que nos tempos finais emergirá uma nova confederação 
mundial, comandada por um homem poderoso inspirado por Satanás e apoiado por um líder 
religioso carismático. Juntos implantarão um novo sistema político, uma nova economia, uma 
nova religião e combaterão cruelmente seus opositores. Este novo sistema prosperará 
inicialmente e agradará a todos que são rebeldes e amam fazer sua própria vontade, pois 
combaterá os valores absolutos e a fé em Cristo.  
 
As guerras 
 
 A Grande Tribulação será marcada por uma grande mobilização militar, desencadeada 
pelo rompimento do “segundo selo”, o cavalo vermelho, que tirará a paz da Terra, pelo menos 
onde ainda houver paz. Muitos conflitos explodirão por todo o mundo, mas o principal e maior 
deles será travado no Oriente Médio, em Israel e terá seu desfecho na grande batalha do dia do 
Senhor, no vale de Megido ou Armagedom. 
 
A invasão pelo rei do norte e seus aliados 
 

Em Ezequiel 38 e 39 encontramos uma profecia ainda não cumprida, que descreve uma 
invasão militar de Israel por um rei do extremo norte e seus aliados. Ele é chamado Gogue, 
príncipe maior (rosh – em hebraico) de Meseque e Tubal ou príncipe de Rôs, Meseque e Tubal, 
pois em hebraico a palavra “rosh” significa cabeça, ou Rôs, região de onde vem o povo russo, 
como traduz a Septuaginta. Magogue, Meseque e Tubal foram filhos de Jafé, filho de Noé, seus 
descendentes eram nômades que viviam entre o mar Negro e o mar Cáspio. O texto diz que ele é 
da terra de Magogue, que habitou na região do Cáucaso e norte da Armênia. Nesta aliança 
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haverão “muitos povos com ele” (38:15): Pérsia , que hoje corresponde ao Irã. Etiópia, ou terra 
de Cuxe, no norte da África. Líbia, possivelmente não a Líbia atual, mas um povo adjacente a 
Pérsia, atual Iraque. Gômer, na região da Alemanha. Togarma, normalmente identificado como a 
Turquia. 
 

Este rei virá do extremo norte, provavelmente da Russia, liderando uma confederação de 
várias nações que rodeiam a Terra Santa, formando um grande exército para atacar Israel (38:4-
7,15). Este exército atacará quando Israel estiver habitando em segurança, depois de ter sido 
reunido dentre as nações e se recuperado da guerra. (38:8,11). Invadirão como uma nuvem que 
cobre a terra (38:16), mas será despertado o furor do Senhor contra eles (38:18). Haverá um 
grande terremoto em Israel e virão sobre eles vária pragas (38:19,22), semelhantes às do “sexto 
selo”, da “primeira trombeta” e da “primeira taça” descritos em Apocalipse 6:12-17,8:7,16:2. A 
destruição dos exércitos de Gogue (39:3-6,17-18) é descrita com termos semelhantes aos da 
batalha do Armagedom (Ap19:17-18). Israel usará as armas que sobrarem como combustível 
durante sete anos (39:9-10) e os mortos do exército de Gogue serão sepultados por 7 meses 
(39:11-14). Em seguida é descrita a restauração de Israel (39:22-29), que ocorrerá durante o 
Milênio, quando Deus derramar de seu Espírito sobre esta nação. 

 
Todos estes sinais indicam que esta invasão começará próxima da metade da Grande 

Tribulação, quando Israel ainda estiver em segurança por causa da sua aliança com o Anticristo e 
se estenderá por 42 meses (Ap11:2) até a batalha do Armagedom. 
 
A Invasão pelos exércitos do Anticristo 
 
 Como já vimos, o Anticristo será um líder mundial poderoso e místico. Será inspirado por 
Satanás e desejará ser adorado como o próprio Deus, daí seu interesse pela cidade de Jerusalém. 
Quando Gogue iniciar sua investida contra Israel, as intenções do Anticristo estarão ameaçadas e 
já não haverá mais motivo para manter sua falsa aliança com os judeus. Ele quebrará a aliança 
(Dn9:27) e perseguirá os judeus para se apoderar de Jerusalém e guerrear contra Gogue. É nesta 
ocasião, na metade na 70a semana, que será estabelecida a “abominação da desolação” ou o 
“sacrilégio terrível” no templo de Jerusalém (Mt24:15, Dn12:11). Haverá então uma verdadeira 
guerra contra os judeus, não só em Jerusalém, mas em toda parte. Jerusalém será ocupada e 
pisada pelos gentios por 42 meses (Ap11:2), até o final da 70a semana. Deus levantará duas 
testemunhas para profetizar por 1260 dias, exatamente o mesmo período (Ap11:3), com sinais e 
prodígios, mas a “besta” os matará no final deste tempo. Seus corpos ficarão expostos em 
Jerusalém por 3 dias e meio e depois ressuscitarão. Durante todo este tempo haverá guerra nas 
montanhas de Israel entre os exércitos de Gogue e os  do Anticristo. 
 
O rei do Sul 
 

O rei do sul é mencionado em Dn11:40-43 como se unindo ao rei do norte para invadir 
Israel e guerrear contra os exércitos do Anticristo, porem é vencido e despojado. Normalmente é 
identificado como sendo o Egito, pois com freqüência este é descrito na Bíblia como a “terra ao 
Sul”. 
 
Os reis do Leste 
 

Ao final da Grande Tribulação, muito próximo da batalha do Armagedom, se levantarão 
contra a ameaça do domínio mundial da besta “os reis que vem do lado do nascimento do sol” 
(Ap16:2), do leste, ou do oriente. O rio Eufrates secará para dar passagem aos seus exércitos e 
eles entrarão na Terra Santa rumo ao vale de Megido, para a grande batalha do dia do Senhor. 
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A Igreja e Israel na Grande Tribulação 
 

Apocalipse 7:9-14  9 Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém 
podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com 
vestes brancas e segurando palmas. 10 E clamavam em alta voz: “A salvação pertence ao nosso Deus, 
que se assenta no trono, e ao Cordeiro”. 11 Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos 
anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e 
adoraram a Deus, 12 dizendo: “Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e 
força sejam ao nosso Deus para todo o sempre.Amém!” 13 Então um dos anciãos me perguntou: 
“Quem são estes que estão vestidos de branco, e de onde vieram?” 14 Respondi: Senhor, tu o sabes. E 
ele disse: “Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram 
no sangue do Cordeiro. 
 
Apocalipse 13:7 Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada 
autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. 
 
Apocalipse 14:12-13  12 Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de 
Deus e permanecem fiéis a Jesus. 13 Então ouvi uma voz dos céus dizendo: “Escreva: Felizes os 
mortos que morrem no Senhor de agora em diante”. Diz o Espírito: “Sim, eles descansarão das suas 
fadigas, pois as suas obras os seguirão” 
 
Apocalipse 20:4 E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as 
almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não 
adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e 
viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos. 
 
Os textos acima mostram claramente que haverá verdadeiros cristãos na terra durante a 

Grande Tribulação. Eles não adorarão a besta nem receberão a sua marca, mas manterão o 
testemunho de Jesus até o fim, resistindo ao Anticristo e proclamando o evangelho do reino a 
todas as nações. Por causa disso, muitos serão intensamente perseguidos e mortos (Ap13:7,24:4), 
mas a maioria será preservada pelo Senhor para o dia da Sua vinda. 

 
Eles fazem parte do corpo de Cristo 

 
Estes “santos”, “fiéis a Jesus”,”testemunhas de Jesus”, que  aparecem na Grande 

Tribulação são um verdadeiro problema para os que tentam situar o arrebatamento da Igreja 
antes da Tribulação, pois como poderia haver cristãos presentes se a Igreja já teria sido 
arrebatada? Explicam que não são santos como nós, pois não possuem o Espírito Santo e nem 
são parte do Corpo de Cristo (pois conforme esta doutrina, o Espírito é retirado da terra antes da 
Tribulação junto com a Igreja e perde a sua função de habitar nos santos e conceder seus dons e 
ministérios). Embora haja uma multidão de argumentos e explicações a esse respeito, não existe 
um texto bíblico sequer que apóie a existência de um grupo de pessoas santas, lavadas pelo 
sangue do Cordeiro, que estão em Cristo, mas que por outro lado não possuam o Espírito Santo 
nem sejam parte da Igreja do Senhor. Isso é contra aos ensinos do Novo Testamento sobre a 
justificação, reconciliação e redenção. 
 
 Vamos examinar brevemente as características destes “santos” para verificar se são ou 
não cristão como nós. Nos textos acima vemos que: 
 

� São lavados pelo sangue de Jesus (Ap7:14). 
� São santos (Ap13:7) 
� Obedecem aos mandamentos de Deus e tem fé em Jesus (Ap14:12) 
� Estão em Cristo, pois “morrem no Senhor” (Ap14:13) 
� São testemunhas de Jesus (Ap20:4) 
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Segundo os ensinos do Novo testamento todas as pessoas que estão “em Cristo”, são 

parte da Igreja que é o Seu corpo, possuem o Espírito Santo habitando em seu interior, são 
chamados santos e são novas criaturas (1Co12:13 Ef1:22-23 1Co1:2 2Co5:17). Para que possam 
ser testemunhas de Cristo é necessário ter o Espírito Santo (At1:8). E se estão no corpo de Cristo 
e são habitados pelo Espírito Santo, possuem os dons e os ministérios concedidos por Ele 
(Rm12:4-8). Os que são lavados pelo sangue de Jesus tem a remissão dos seus pecados (Ef1:7), 
são salvos da ira de Deus (Rm5:9) e também são justificados gratuitamente pela sua graça 
(Rm3:21-25). E mais ainda, se alguém está em Cristo tem todas as bênçãos espirituais nas 
regiões celestiais (Ef1:3). 
 

Assim, estes “santos” são tão cristãos quanto nós, fazem parte das mesmas promessas que 
nós, serão ressuscitados ou arrebatados juntamente conosco, pois são nossos irmãos em Cristo. 
Serão cheios do Espírito Santo, o que os capacitará a dar um testemunho poderoso acerca do 
Senhor (At1:8) e permanecer firmes diante de toda adversidade confiando no amor de Deus 
(Rm5:3-5). E mais, nós ou nossos filhos, poderemos estar entre eles se não morrermos antes da 
Grande Tribulação começar. 
 
Eles não serão alvos da ira de Deus 
 
 Alguns podem perguntar: “Mas como a Igreja poderá estar sob a ira de Deus que virá na 
Tribulação se ela está livre da ira futura?” (1Ts1:10). Isto é verdade, a Igreja está livre da ira de 
Deus, mas não significa que ela deva estar ausente para estar livre. As Escrituras testemunham 
que mesmo hoje, a ira de Deus cai sobre os homens com a Igreja presente (Rm1:18 1Ts2:16). Os 
que são lavado pelo sangue de Jesus estão livres da ira (Rm5:9), mas mesmo assim estarão 
presentes na terra durante o período da Grande Tribulação (Ap7:14) 
 
 A ira de Deus será derramada sobre os que habitam na terra (Ap8:13 Ap16:8-11), mas a 
Igreja será preservada e guardada desta ira assim como o povo de Israel foi preservado das 
pragas que caíram sobre o Egito, tendo saído de lá vitorioso rumo à terra prometida. A Igreja tem 
o selo do Espírito Santo, que a marca como propriedade de Deus, livrando-a dos tormentos 
espirituais de Satanás (Ap9:3-4) que virão sobre os ímpios. 
 
Resistirão ao Anticristo 
 
 Concluímos então, conforme os textos que estudamos, que a Igreja estará presente 
durante a Grande Tribulação porque a Bíblia diz que haverá santos como nós, na terra, nesta 
época, porém ela será preservada dos juízos que Deus que trarão sofrimento ao mundo. Mas em 
Ap13:7 vemos que será permitido ao Anticristo fazer guerra contra os santos e vencê-los. Ele 
perseguirá intensamente a Igreja e matará a muitos, principalmente na primeira metade da 70a 
semana. 
 

Apocalipse 12:13-16  13 Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher 
que dera à luz o menino. 14 Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela 
pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um 
tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. 15 Então a serpente fez jorrar da sua boca 
água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. 16 A terra, porém, ajudou a 
mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. 

 
Apocalipse 13:7 Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada 
autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. 

 
 Esta “vitória” do Anticristo será em termos físicos, políticos e econômicos, mas não 
espirituais. A necessidade da “marca da besta” para comprar e vender é uma vitória política com 
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conseqüências econômicas e sociais. Os discípulos não aceitarão receber a marca da besta, sendo 
assim impedidos de comprar e vender. Por causa disso, eles precisarão buscar uma outra maneira 
de subsistência longe dos grandes centros, deixarão seus empregos e seus bens passando a viver 
no submundo, como na época da perseguição pelo Império Romano. Este “êxodo” da Igreja para 
fora das cidades corresponde a Ap12:14 - a mulher se refugiando no deserto. Este “deserto” não 
significa um lugar árido para onde toda a Igreja irá, mas sim várias zonas remotas e desabitadas, 
afastadas das cidades e capazes de produzir mantimento, que Deus preparará e usará para 
proteger seu povo. Somente Deus sabe quais são as áreas do globo terrestre que não serão 
afetadas pelos terremotos, pela fome, e pelas demais catástrofes. No momento adequado Ele 
guiará sua Igreja para essas áreas para que ela fique protegida. 
 
 Apesar disso, a Igreja terá que passar por grande sofrimento até chegar na situação de 
Ap7:16-17. Ela deverá manter seu testemunho, levando o evangelho do reino, entrando nas 
cidades, ganhando pessoas, resistindo contra a opressão da besta. Por causa disso, muitos serão 
mortos e martirizados (Ap20:4) A perseguição aliada à poderosa unção do Espírito fará cair as 
barreiras denominacionais e eliminará a “Igreja Instituição”, pois não será mais possível reuniões 
em salões luxuosos, nem programas de rádio e TV, todos precisarão se ajudar mutuamente para 
sobreviver. Isso levará o povo de Deus a viver na simplicidade e encontrar a tão esperada 
unidade. Este cenário começa a mostrar de quem será grande vitória final (Ap15:2-4), pois a 
Igreja será entregue ao seu Noivo pura, em perfeita unidade, sem mancha, nem ruga, nem mácula 
(Ef5:25-27) na ocasião da Sua vinda; e o Anticristo e seus aliados serão todos destruídos 
(2Ts2:8). 
 
Muitos deles serão judeus convertidos a Cristo 

 
Apocalipse 7:1-4  1 Depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro 
ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. 2 Então vi 
outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos a 
quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: 3 “Não danifiquem, nem a terra, nem o 
mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus”. 4 Então ouvi o número dos 
que foram selados: cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos de Israel. 
 
Já vimos que os 144.000 serão selados antes da Grande Tribulação, com o objetivo de 

serem preservados das pragas que virão. O texto diz que serão de todas as tribos de Israel, ou 
seja, serão judeus. Resta saber se serão judeus convertidos a Cristo ou judeus não cristãos.  
 

Devemos observar também que nem todos os judeus podem ser considerados povo de 
Deus, ou seja, nem todos os que são da linhagem de Israel, são o verdadeiro Israel (Rm6:9). 
Deus tem um único povo sobre a terra hoje (Ef4:5-10), a Igreja, o Corpo de Cristo, o Israel de 
Deus (Gl 6:15-16) formado por todos que estão em Cristo, tanto judeus como não judeus. 
Quando um judeu se converte a Jesus, ele se torna um cristão, porém segundo sua descendência, 
ele é judeu, do mesmo modo que Paulo, Pedro, João e outros. Em Cristo, Deus transformou dois 
povos distintos em um só povo, que é a Sua Família. (Ef 2:11-22). 

 
A linhagem de Israel, que são os judeus de nascimento que não se converteram a Cristo, 

foi endurecida até que a plenitude dos gentios haja entrado. 
 
Romanos 11:25-26 Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo (para que não presumais de 
vós mesmos): que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja 
entrado. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o Libertador, E desviará de 
Jacó as impiedades. 
 
Este endurecimento veio por terem rejeitado o Messias (Jo1:14) e só será retirado quando 

o Senhor Jesus voltar, depois da Tribulação. Enquanto isso, o povo judeu não-cristão, nos dias de 
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hoje, não pode ser considerado povo de Deus, a não ser que se arrependa e reconheça Jesus 
Cristo como seu Senhor, passando a fazer parte da Igreja.  

 
Assim, se a única maneira deles serem chamados povo de Deus é estando em Cristo, um 

judeu só pode ser chamado de servo de Deus, como em Ap7:3, se ele for um cristão. Ou seja, 
estes 144.000 serão judeus cristãos que serão especialmente protegidos durante a Grande 
Tribulação com o selo do Deus vivo. 

 
Podemos ver que eles aparecem novamente em Ap14:1-5, depois da ressurreição, 

cantando diante do trono de Deus e tem escritos na testa o nome do Cordeiro e de seu Pai. 
 
Apocalipse 14:1-5  1 Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e 
com ele cento e quarenta e quatro mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de 
seu Pai. 2 Ouvi um som dos céus como o de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de 
harpistas tocando seus instrumentos. 3 Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro 
seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os cento e quarenta e 
quatro mil que haviam sido comprados da terra. 4 Estes são os que não se contaminaram com 
mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram 
comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. 5 Mentira nenhuma 
foi encontrada em suas bocas; são imaculados. 

 
Outras evidências de que eles serão judeus convertidos a Cristo são as seguintes: 
 
� A Igreja do Novo Testamento é chamada de Israel de Deus (Gl6:15-16 Tg1:1). 
� São chamados de “servos do Deus vivo”, termo usado em Apocalipse para a Igreja 

(Ap1:1, 1:6, 5:10, 6:11, 7:15, 19:10, 22:3, 22:6, 22:9) 
� Eles tem escrito em suas testas o nome do Cordeiro e de seu Pai (Ap14:1) 
� Seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá (Ap14:4) 
 
O fato do Israel não-cristão estar endurecido, não significa que tenha sido rejeitado por 

Deus (Rm11:1), pois desde os tempos de Jesus até os dias de hoje, muitos judeus tem se 
arrependido e crido no Senhor e são recebidos por Ele como seus filhos (Rm11:5-7). 

  
Apocalipse 15:2-4  2 Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e, em pé, junto ao 
mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas 
que lhes haviam sido dadas por Deus, 3 e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico 
do Cordeiro: “Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso. Justos e 
verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. 4 Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não 
glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, 
pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos”. 

 
 O testemunho poderoso da Igreja cheia do Espírito Santo resultará na conversão de 
muitos judeus a Cristo, que serão alvos de intensa perseguição por parte do Anticristo (Ap12:17) 
na segunda metade da 70a semana. Eles se juntarão a todos os salvos de todas as épocas. É 
possível notarmos que os vencedores citados no trecho acima entoam o cântico de Moisés e o 
cântico do Cordeiro, representando assim judeus convertidos a Jesus, bem como cristãos. Juntos 
formarão um só povo para o Senhor. 
 
A nação de Israel 
 

Embora muitos judeus tenham se convertido pela fé em Jesus e alcançado salvação 
eterna, não significa que Deus tenha desistido de seus planos para a linhagem de Israel, pois os 
judeus de nascimento, foram endurecidos “até que a plenitude dos gentios haja entrado”, e 
conforme podemos observar Ap7:9-15, existirão gentios na Grande Tribulação e a plenitude 
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deles só terá entrado após este período (Ap20:4). Assim, durante este período, Israel ainda estará 
afastado de Deus. 

 
Durante os primeiros três anos e meio da Grande Tribulação, Israel fará parte da aliança 

com o Anticristo, o que lhe proporcionará segurança e condições para que o templo de Jerusalém 
seja reconstruído e volte a funcionar como o local par os judeus oferecerem sacrifícios diários. 
Esta condição é necessária para cumprir Dn9:27, pois o templo precisará existir e estar 
funcionando. 

 
Daniel 9:27 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. 
 
No meio da Grande Tribulação, quando os interesses do Anticristo para com Jerusalém 

estiverem ameaçados pelos exércitos de Gogue, ele quebrará sua aliança e invadirá Israel,  
fazendo cessar o sacrifício diário e colocando no templo de Jerusalém o sacrilégio terrível (ou 
abominação da desolação - Mt24:15, Dn12:11). A imagem da besta será colocada no templo para 
ser adorada e todos que se recusarem serão mortos (Ap13:14-15). Haverá intensa perseguição 
aos judeus em todo o mundo e haverá guerra nas montanhas de Israel. A cidade será conquistada, 
as casa saqueadas, as mulheres violentadas e metade da população deixará a cidade (Zc14:3). 
Deus trará muitos povos contra eles para executar seu juízo (Is10:5-6 Ez38:16). 

 
Esta perseguição só terminará quando o Senhor vier com toda sua glória, depois da 

Tribulação e triunfar na batalha do Armagedom, destruindo todos seus inimigos. Seus pés 
estarão sobre o monte das oliveiras que se dividirá ao meio fazendo surgir um grande vale por 
onde os judeus fugirão (Zc14:4-5). Depois o Senhor os reunirá dentre todas as nações e entrará 
em juízo com eles; formará um povo que habitará em paz na terra durante os Mil Anos (Is60:21).  
Deus derramará do Seu Espírito sobre Israel e nunca mais desviará deles o seu rosto (Ex39:29). 

 
 



2) A Segunda Vinda de Jesus Cristo 
 

Mateus 24:27,30-31  27  Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, 
assim será a vinda do Filho do homem. 30Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e 
todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com 
poder e grande glória. 31 E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os 
seus eleitos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. 
 
A Segunda Vinda do Senhor é um tema amplamente abordado nas Escrituras tanto no 

Antigo quanto no Novo Testamento. São mais de 300 referências a esse assunto em toda a bíblia, 
sendo que um livro inteiro, o Apocalipse, e  pelo menos um capítulo de cada evangelho são 
dedicados a esse assunto. Será muito diferente de sua primeira vinda, quando Ele se esvasiou de 
Sua glória e assumiu forma de servo (Fp2:6-8). Neta ocasião, o Senhor ressurreto, revestido de 
toda glória do Pai, descerá do céu com uma multidão dos exércitos celestiais e o resplendor da 
sua vinda destruirá  seus inimigos. Será algo glorioso e todos o verão (Ap1:7). 

 
No Antigo Testamento, aguardava-se a chegada do “Dia do Senhor”. Seria um tempo de 

visitação, julgamento e ira, que culminaria com a consumação do reino de Deus e o fim dos 
ataques contra ele (Is 2:12; 13:6,9; 34:8; Ez 13:5; 30:3; Jl 1:15; 2:11; Am 5:18; Sf1:14-18 Zc 
14:1-4).  Zacarias 14:1-4 mostra que o retorno de Jesus está associado incluído no “Dia do 
Senhor”. Paulo em 2Ts2:12 associa a segunda vinda com a chegada do “Dia do Senhor” e Pedro 
em 2Pe3:10 indica que este período deverá durar até a destruição do céu e da terra, que ocorrerá 
ao final do Milênio. 

 
Na maioria das vezes, a palavra usada no texto grego para descrever a vinda do Senhor é 

parousia / παρουσια que significa presença, vinda, chegada; é a vinda de alguém afim de estar 
presente (DITNT pg1809). Era usada com freqüência para descrever a chegada de um rei ou 
general para tomar posse de uma cidade conquistada. Ela reflete de maneira adequada o ensino 
de que na ocasião da Sua vinda (parousia), Jesus iniciará seu reino de mil anos sobre a terra 
juntamente com a Igreja.  

 
A vinda do Senhor é descrita usando-se a palavra parousia em Mateus 24:3,27,37,39 ; 

1Coríntios 15:23 ; 1Tessalonicenses 2:19,3:13,4:15,5:23 ; 2Tessalonicenses 2:1,8 ; Tiago 5:7-8 ; 
2Pedro 1:16,3:11-12 ; 1João 2:28 

 
Mateus 24:27,30-31  27  Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, 
assim será a vinda do Filho do homem. 30Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e 
todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com 
poder e grande glória. 31 E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os 
seus eleitos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. 

 
1Tessalonocenses 4:14-18  14 Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus 
trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. 15 Dizemos a vocês, pela palavra do 
Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não 
precederemos os que dormem. 16 Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta 
de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 Depois 
nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o 
Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 18 Consolem-se uns aos outros com 
essas palavras. 

 
1Tessalonocenses 5:23  Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a 
alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
2Tessalonicenses 2:8  Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro 
de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. 
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Tiago 5:7  Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor 
aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do 
outono e da primavera. 

 
2Pedro 3:10-12 10 O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um 
grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há, será 
desnudada. 11 Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? 
Vivam de maneira santa e piedosa, 12 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. 

 
Existem outros textos, onde não encontramos a palavra parousia, mas que também falam 

da vinda do Senhor: 
 
Apocalipse 1:7 Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o 
traspassaram; e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será! Amém. 
 
Apocalipse 19:11-16  11 Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se 
chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. 12 Seus olhos são como chamas de fogo, e 
em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. 13 Está vestido com 
um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. 14 Os exércitos dos céus o seguiam, 
vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. 15 De sua boca sai uma espada 
afiada, com a qual ferirá as nações. “Ele as governará com cetro de ferro.” Ele pisa o lagar do vinho 
do furor da ira do Deus todo-poderoso. 16 Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: REI 
DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES. 

 
1Tessalonicenses 5:2 pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como 
ladrão à noite. 

 
Joel 2:30-31 30 Mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. 31 O sol se 
tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. 

 
Zacarias 14:3-5 3 Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de 
batalha. 4 Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o 
monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale; metade do monte será removido para 
o norte, e a outra metade para o sul. 5 Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se 
estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o 
Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. 

 
Assim, a vinda do Senhor, dará início ao “Dia do Senhor”, que deverá durar até o final do 

Milênio, com o juízo final, quando os céus e a terra que hoje conhecemos serão destruídos 
(2Pe3:11-13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 Em 2Ts2:1-3, Paulo conecta a parousia com o arrebatamento da Igreja e a chegada do dia 
do Senhor acrescentando que o Anticristo, o homem do pecado, deve vir primeiro: 
 

Grande Tribulação 

Parousia 
(segunda vinda) 

Juízo Final 

Dia do Senhor 
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2Tessalonicenses 2:1-3 1Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo [parousia] 
e à nossa reunião com ele [arrebatamento], nós vos exortamos 2  a que não vos demovais da vossa 
mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, 
como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o Dia do Senhor. 3  Ninguém, de nenhum modo, 
vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o 
homem da iniqüidade, o filho da perdição. (Almeida Corrigida Fiel, parênteses acrescentados) 

 
 Assim, o Anticisto deve surgir primeiro, trazendo consigo a Grande Tribulação e somente 
depois acontecerá a vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento e chegará o “Dia do 
Senhor”.  
 

Isso, juntamente com 1Ts4:15, já seria suficiente para crermos que nossa reunião com 
Ele, o arrebatamento, se dará por ocasião da sua vinda, depois do aparecimento do Anticristo e 
da Grande Tribulação. Porém, alguns defendem a idéia de que Jesus voltará antes da Tribulação 
para levar a Igreja, livrando-a desse período. Para se livrar do obstáculo colocado por 2Ts2:1-3, 
que diz que o Anticristo deve aparecer primeiro, eles afirmam que isso não é problema, pois um 
minuto depois que ele aparecer Jesus vem e leva a Igreja. Para isso, precisariam antecipar a 
vinda do Senhor para o início da Grande Tribulação, o que é impossível pelos textos que já 
lemos (Mt24:27-30 Ap 19:11-16). Então, criaram a doutrina da vinda em duas fases, onde na 
primeira fase Jesus vem de forma invisível (mesmo que contrarie Ap1:7) para buscar a Igreja; e 
na segunda fase, depois da Tribulação, Ele vem de forma gloriosa para destruir o Anticristo, e 
vencer a batalha do Armagedom. Esta posição antecipa o “dia do Senhor” para o início da 70a 
semana de Daniel e da Grande Tribulação, o que contraria Joel 2:31, que fala que “o sol se 
tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor.”, 
sendo que estes sinais no sol e na lua só ocorrerão depois da Grande Tribulação, conforme o 
próprio Jesus disse (Mt24:29). 
  
 Podemos constatar também que é impossível que o Senhor venha imediatamente depois 
do surgimento do Anticristo e antes da Tribulação, pois o resplendor da parousia do Senhor 
destruiria o Anticristo antes da tribulação começar. 
 

2Tessalonicenses 2:8  E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua 
boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 

 
É impossível também conceber uma vinda “invisível”, pois a parousia (1Ts4:15     

2Ts2:1-3) será brilhante, resplandecente (2Ts2:8), como o relâmpago que sai do oriente e se 
mostra no ocidente (Mt24:27). Se todavia Paulo estivesse pensando em acontecimentos 
diferentes quando escreveu esses textos, estaria sendo incoerente em colocá-los em um mesmo 
contexto e em usar uma mesma palavra e sentido para descreve-los. Mas sabemos que ele 
escreveu inspirado pelo Espírito Santo. 
 
 Assim, a vinda do Senhor será um evento único, visível (Ap1:7 1Jo3:2-3), 
resplandecente, que acontecerá após o aparecimento do Anticristo , da Grande Tribulação e antes 
do Milênio, dando início ao “Dia do Senhor”. Isso desencadeará uma série de eventos 
importantes, cada um ocorrendo a seu tempo. Salientamos também que a diversidade e a 
complexidade dos eventos não impedem que eles ocorram na mesma ocasião. 
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A Ressurreição dentre os Mortos 
 
  A ressurreição dentre os mortos é a primeira ressurreição (Ap20:5),  a ressurreição para a 
vida (Jo5:28-29). Nela tomarão parte todos os que são de Cristo (1Co15:23). Os demais mortos 
não ressuscitarão neste momento, mas somente depois do Milênio, para serem julgados por Deus 
no juízo final.  
 
 Nossa ressurreição não será como a de Lázaro (Jo12:1), do filho da viúva de Naim 
(Lc7:14), da filha de Jairo (Lc8:54-55), e outros, pois eles ressuscitaram e voltaram a morrer. 
Mas será como a de Jesus (1Co15:20,47-49 Jo20:26 Lc24:30-31). Nossos corpos não adoecerão, 
não envelhecerão, serão revestidos da glória de Cristo e não estarão presos às leis físicas deste 
mundo. 
 
Os Cristãos  
 

1Ts 4:15-16  15 Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que 
ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. 16 Pois, dada a 
ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e 
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 

 
Como podemos ver pelo texto, não há nada de silencioso ou secreto nesta ocasião. O 

Senhor descerá do céu pessoalmente, à frente de seu numeroso exército, com grande brado 
(κλευσµατι / kleusmati = brado, grito, como de soldados no clamor da batalha), à voz do 
arcanjo, ao soar da trombeta de Deus e o primeiro evento que se segue é a ressurreição dos que 
morreram em Cristo. 
 

1Coríntios 15:23,52-53 23 Mas cada um por sua vez: Cristo, o primeiro; depois, quando ele vier, os 
que lhe pertencem.  52 num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois 
a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53 Pois é 
necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se 
revista de imortalidade. 

 
 Será um acontecimento instantâneo. Todos os cristãos mortos de todas as épocas 
(incluindo Estevão, Paulo, Maria, Pedro, etc.) ressuscitarão num abrir e fechar de olhos, com 
corpos incorruptíveis, celestiais, prontos para herdar o reino (v50) e viver eternamente. Junto 
com eles, estarão os cristãos que morrerem durante a Grande Tribulação. 

 
Ap 20:4-6  4 E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as almas 
daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram 
a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e 
reinaram com Cristo durante mil anos. 5 Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se 
acabaram. Esta é a primeira ressurreição. 6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na 
primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de 
Cristo, e reinarão com ele mil anos. 

 
No contexto do livro de Apocalipse, este texto está situado claramente após a Grande 

Tribulação e diz que esta ressurreição é a “primeira ressurreição”. Isto significa que não houve 
anteriormente nenhuma uma outra semelhante a esta, com o objetivo de salvação eterna. A 
ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e outros; não tem a mesma 
natureza desta ressurreição, pois eles ressuscitaram e depois morreram novamente. Porém, a 
ressurreição dentre os mortos é para a vida eterna, ela nos dará corpos imortais e cheios de 
glória, que nunca mais morrerão.  

 
Existe também uma tentativa de situar a ressurreição dentre os mortos antes da 

Tribulação, pois ela está associada ao arrebatamento (1Ts4:5-17). Mas vemos que isso é 
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impossível, pois o texto acima a coloca após a Grande Tribulação e diz que é a primeira. Para 
contornar este problema, alguns dizem que também a primeira ressurreição ocorre em mais de 
uma fase, uma antes e uma depois da Grande Tribulação. Mas ainda estamos aguardando pelo 
menos um texto bíblico que sustente tal posição. 
 

Se 1Ts4:16 diz que “os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro” e Ap20:4:5 diz 
que a ressurreição que ocorrerá depois da Grande Tribulação será a primeira, então estamos 
falando de um mesmo acontecimento, ou seja, os que “morreram em Cristo” ressuscitarão na 
“primeira ressurreição”, que se dará na parousia do Senhor, depois da Grande Tribulação e antes 
do Milênio conforme Ap20:4-6 
 
Os justos de Israel do Antigo Testamento 
 

Também tomarão parte neste evento os justos de Israel que morreram na Velha Aliança, 
antes de Cristo. Os justos ressuscitarão para a vida, mas os ímpios só ressuscitarão após o 
milênio para o Juízo Final.  

 
Daniel 12:1-3;13 1 Naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. 
Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela 
ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. 2 Multidões que 
dormem no pó da terra acordarão: uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo 
eterno. 3 Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à 
justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. 13 Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. 
Você descansará e, então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. 
 
Antes da ressurreição de Cristo, todas as pessoas que morriam iam para o hades, palavra 

grega equivalente a sheol no hebraico que significa lugar dos mortos. No hades havia dois 
lugares um de tormento, para onde iam os ímpios, e outro de consolo chamado “Seio de 
Abraão”, para onde iam os justos  (Lc16:19-31). Eram os cativos da morte. O diabo tinha o 
poder da morte (Hb2:14). Jesus tomou para si este poder sobre a morte (Ap1:18) e agora livra os 
justos da escravidão da morte (1Pe4:6). “Por isso foi dito: subindo ao alto levou multidão de 
cativos” (Ef4:8). Os justos que estavam no “Seio de Abraão”, hoje estão com Cristo juntamente 
com os demais irmãos e ressuscitarão quando Ele vier (1Co15:23). 

 
Em 1Co15:23 vemos que os que são de Cristo ressuscitarão quando ele vier; e em 

Ap20:4-5 que não haverá outra ressurreição até o Juízo Final. Em Dn12:1-3 vemos que os justos 
de Israel vão ressuscitar após a Grande Tribulação e, conforme citamos acima, ele foram 
resgatados do Hades por Cristo e hoje estão com Ele. Então a ressurreição destes justos do 
Antigo Testamento será junto com a dos cristãos, na primeira ressurreição, por ocasião da vinda 
de Cristo. Os que vão para “a vergonha e o desprezo eterno” não ressuscitarão neste momento, 
pois esta é a ressurreição para a vida. A ressurreição para a condenação será após o Milênio 

  
Assim, concluímos que na parousia do Senhor, ressuscitarão todos os cristãos que 

estiverem mortos e todos os justos da Antiga Aliança. Isto será num piscar de olhos após a 
Grande Tribulação. 
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O Arrebatamento 
 
 O arrebatamento da Igreja é um assunto muito discutido, esperado e explorado pelo povo 
de Deus, no entanto é pouco citado nas Escrituras. Não existe nenhuma referência a ele no 
Antigo Testamento e dois textos no Novo Testamento falam claramente do assunto,  
1Tessalonicenses 4:17 e 1Corintios 15:51-53, onde Paulo o apresenta como um mistério revelado 
à Igreja por Palavra do Senhor. A própria Igreja é um mistério revelado apenas nas páginas do 
Novo Testamento e a palavra εκκλεσια / ekklesia = igreja, aparece apenas duas vezes nos 
evangelhos (Mt16:18 e Mt18:17). 
 
O que é o arrebatamento? 
 
 Tal como a Igreja é um mistério revelado apenas na Nova Aliança, assim também o 
arrebatamento da Igreja não poderia ser diferente. A bíblia o apresenta nos seguintes textos: 
 

1Tessalonicensess 4:17 Depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas 
nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 

 
1Corintios 15:51-53 51 Eis que eu lhes digo um mistério: Nem todos dormiremos, mas todos 
seremos transformados, 52 num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. 
Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53 Pois 
é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se 
revista de imortalidade. 
 

 
A palavra “arrebatados” que aparece em 1Ts4:17 é αρπαγεσοµετα / arpagesometa que 

vem de αρπαζο / arpadzo, que significa arrebatar, furtar, levar; deriva-se de arpaks / αρπαχ = 
ladrão. Ela descreve um súbito acontecimento que removerá os salvos da face da terra, tanto 
vivos quanto mortos, para encontrarem com o Senhor que estará vindo nos ares. 
 
 É inevitável que muitas perguntas surjam quando falamos de algo tão maravilhoso e do 
qual sabemos tão pouco. O que podemos aprender dos textos acima é o seguinte: 
 

� “nem todos dormiremos” – não podemos esquecer que este texto está associado a 
1Co15:23 que fala sobre a vinda do Senhor. Aqui Paulo diz que nem todos os cristãos 
estarão mortos na ocasião da vinda do Senhor. Muitos estarão vivos neste momento. 

� “mas todos seremos transformados” – isto é, tanto os vivos quanto os mortos. Os 
mortos ressuscitarão incorruptíveis e os que estiverem vivos serão transformados, 
recebendo um corpo celestial como o dos ressuscitados. 

� “num abrir e fechar de olhos” – assim como a ressurreição, a transformação também 
será instantânea e acontecerá quase no mesmo instante que esta, por ocasião da vinda 
do Senhor. 

� “a trombeta soará” – o soar da trombeta será um sinal tanto para a ressurreição 
quanto para a transformação. 

� “seremos arrebatados com eles” – os que estiverem vivos serão removidos deste 
mundo juntamente com os ressuscitados. Este é o arrebatamento propriamente dito, 
tanto os vivos transformados quanto os mortos ressuscitados serão arrancados deste 
mundo. 

� “para o encontro com o Senhor nos ares” – o Senhor descerá dos céus (v16) e antes 
que toque o chão, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, e o encontraremos 
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ainda nos ares. Haverá um erguimento corporal dos santos que estiverem na terra para 
junto de Jesus. 

� “estaremos com o Senhor para sempre” – pois daí segue-se o julgamento dos santos 
e as bodas do cordeiro, a união definitiva e indissolúvel entre Cristo e a Igreja. 

 

 

Situando o arrebatamento 

 
 O Arrebatamento da Igreja é um evento associado a segunda vinda do Senhor e a 
ressurreição dentre os mortos (1Ts4:15-17  2Ts2:1-3), o que já seria suficiente para o situarmos 
após a Grande Tribulação e imediatamente antes do Milênio junto como os outros dois eventos. 
Muitos tentam colocar o arrebatamento antes da Tribulação, mas como já estudamos, existirão 
verdadeiros cristãos durante este período (Ap7:9-14 Ap13:7 Ap14:12-13 Ap20:4) e os que não 
morrerem precisarão ser arrebatados para receber seus corpos glorificados. Isso gera uma 
situação confusa, fazendo-se necessário um arrebatamento antes e outro depois da Tribulação. 
Ou então que estes irmãos entrem para o Milênio com seus corpos mortais, sem se revestir de 
incorruptibilidade, não herdando a vida eterna. 

 
Muito malabarismo é feito para livrar a Igreja das dificuldades e perseguições, mas o fato 

é que ela estará presente durante todo o período da Grande Tribulação, será perseguida, porém 
preservada das catástrofes que estão por vir. E ao final desse período, o Senhor mesmo descerá 
do céu e a arrebatará para Si e destruirá Seus inimigos.  
 
 Surge aqui também o argumento de que a vinda do Senhor é “iminente”, “pode acontecer 
a qualquer momento”, então, situar o arrebatamento após a Grande Tribulação contraria a 
“Doutrina da Iminência”, pois se todos aqueles eventos devem ocorrer antes que Ele volte, sua 
vinda não será de surpresa. Porém, nunca é dito nas Escrituras que a vinda do Senhor 
surpreenderá os cristãos, mas sim os incrédulos. Aqueles que vigiam, que estão atentos, servindo 
ao Senhor dia após dia não serão surpreendidos. 
 

Mateus 24:33 Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. 
 

1Tessalonicenses 5:2-5 2 Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o 
ladrão de noite; 3 Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobre-virá repentina 
destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 4 Mas 
vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão; 
5Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas. 

 
 Também em Ap16:14-16, podemos observar a preparação para a batalha do Armagedom 
no v14, a ocasião da batalha no v16, e, entre um verso e outro Jesus diz “Eis que venho como 
ladrão” 
 

Apocalipse 16:14-16 14 Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios; os quais vão ao 
encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do 
Deus Todo-Poderoso. 15 Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as 
suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. 16 E os congregaram no lugar 
que em hebreu se chama Armagedom. 

 
 Se Ele vier “como o ladrão” antes da Grande Tribulação, como poderia dizer isso neste 
momento, às vésperas da batalha do Armagedom? Isso significa que mesmo nesta ocasião Sua 
vinda ainda é iminente. 
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O Julgamento dos Santos 
 

Rm14:10-11  10 Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos 
compareceremos diante do tribunal de Deus*. 11 Porque está escrito: “ ‘Por mim mesmo jurei’, diz o 
Senhor, ‘diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus’ ”. 

 
2Co 5:10  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. 

 
*O texto grego apoiado pela maioria dos manuscritos existentes traz βηµατι του κριστου / bemati tou Christou = tribunal de Cristo 
e não βηµατι του θεο / bemati tou teo = tribunal de Deus como o texto crítico, que originou esta tradução 

 
 Após o encontro com o Senhor nos ares, todos estaremos diante Dele para sermos 
julgados, este é o “Tribunal de Cristo”.  Não será um julgamento para condenação, pois não há 
condenação para os que estão em Cristo Jesus (Rm8:1), será o julgamento das obras dos cristãos 
para que recebam ou não recompensa pelo que fizeram por meio do corpo.  
 

Não é necessário pensar que estaremos diante de Cristo um de cada vez para sermos 
julgados, mas sim que todos compareceremos juntos diante Dele. Assim como a ressurreição e o 
arrebatamento foram instantâneos, assim também este deverá ser um acontecimento rápido e 
quase simultâneo aos outros. 
 
 É nesse momento que as obras de cada um serão provadas “pelo fogo”, se a obra de 
alguém permanecer esse receberá sua recompensa. A obra que for inútil será queimada, todavia 
mesmo que tudo seja queimado a pessoa será salva pois permanece o fundamento: Cristo. 
 

1Coríntios 3:11-15 11 Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual 
é Jesus Cristo. 12 E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras 
preciosas, madeira, feno, palha, 13 A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a declarará, 
porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 14 Se a obra que 
alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 15 Se a obra de alguém se queimar, 
sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 

 
 Por isso precisamos ser fieis ao nosso chamado (Rm8:28-29) prosseguindo dia a dia para 
o alvo, vivendo de maneira santa e justa conforme a Palavra do Senhor, buscando cooperar com 
Sua obra exatamente como Ele determinou que fizéssemos, para não correr o risco de ter 
trabalhado em vão (Fp2:16). 
 
 
As Bodas do Cordeiro 
 

Apocalipse 19:6-9  6 Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo 
de muitas águas e fortes trovões, que bradava: “Aleluia!, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-
poderoso. 7 Regozijemo-nos! Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória! Pois chegou a hora do casamento 
do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. 8 Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro”. 
O linho fino são os atos justos dos santos. 9 E o anjo me disse: “Escreva: Felizes os convidados para 
o banquete do casamento do Cordeiro!” E acrescentou: “Estas são as palavras verdadeiras de Deus”. 
 

 
 A esposa é a Igreja (Jo3:29 2Co11:2  Ef5:25 Ap21:2,9,17) que se aprontou para as bodas 
(gamos / γαµοσ = festa de casamento) com seu noivo, Jesus, o Cordeiro de Deus. Após passar 
pelo tribunal de Cristo, toda a multidão dos salvos, perfeitamente adornada e revestida de seus 
atos de justiça, se unirá a Cristo de maneira indissolúvel. 
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 Deve-se lembrar que não se trata de uma festa literal com milhões de convidados, mas de 
um conceito simbólico relativo a um costume dos tempos bíblicos: O casamento era estabelecido 
quando pai do noivo pagava um dote ao pai da noiva firmando o compromisso entre os noivos 
que ainda não morariam juntos (Mt1:18). Certo tempo depois, na ocasião adequada, o noivo 
vinha com seus amigos à casa da noiva, á meia-noite, num cortejo iluminado por lâmpadas e 
tochas ao longo das ruas. A noiva, sabendo que ele viria, aguardava com suas damas de 
companhia (Mt25:1-13) até a chegada do cortejo, quando se uniria a eles e iria para a casa do 
noivo. Em seguida, celebrava-se uma grande festa conhecida como  “bodas” (Jo2:1-12). 
 
 Que figura tremenda da vinda do Senhor e do arrebatamento da Igreja: O Senhor morreu 
na cruz por sua Igreja, tornando-se sacrifício em favor de seus pecados,  estabelecendo uma 
aliança com ela e colocando-a num processo de santificação. A Igreja (noiva) está sendo 
purificada e preparada durante sua permanência na Terra, por meio da lavagem produzida pela 
Palavra e pela atuação do Espírito Santo. Finalmente, quando a noiva estiver pronta, sem 
mancha, nem ruga, nem mácula, o “Senhor descerá do céu, com forte brado, à voz do arcanjo, ao 
soar da trombeta de Deus” e a levará para Sua casa (Jo14:1-3). Esta festa se fundirá com a 
alegria da vitória do Senhor na batalha do Armagedom. 
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A Batalha do Armagedom 
 

Zacarias 14:3-5 3 Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de 
batalha. 4 Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o 
monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale; metade do monte será removido para 
o norte, e a outra metade para o sul. 5 Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se 
estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o 
Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. 
 
Apocalipse 16:14-16 13 Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso 
profeta três espíritos imundos  semelhantes a rãs. 14 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. 15 “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.” 16 Então os 
três espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedom. 

 
Apocalipse 19:11-21  11 Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se 
chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. 12 Seus olhos são como chamas de fogo, e 
em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. 13 Está vestido com 
um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. 14 Os exércitos dos céus o seguiam, 
vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. 15 De sua boca sai uma espada 
afiada, com a qual ferirá as nações. “Ele as governará com cetro de ferro.” Ele pisa o lagar do vinho 
do furor da ira do Deus todo-poderoso. 16 Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: REI 
DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES. 17 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, 18 para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, 
carne de todos — livres e escravos, pequenos e grandes”. 19 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. 20 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. 21 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. 

 
 Estes textos descrevem a grande batalha que acontecerá no final da Grande Tribulação 
envolvendo exércitos do mundo inteiro. O ponto central do conflito será no Armagedom, que 
significa Vale de Megido, uma grande planície com cerca de 32.000Km2 a oeste de Jerusalém, 
também conhecida como Vale de Josafá. Este lugar foi cenário de grandes batalhas na História 
de Israel.    
 

A batalha do Armagedom será o desfecho do conflito iniciado com a invasão de Israel 
pelo rei do norte e seus aliados (Ez38,39) no meio da 70a semana. Os exércitos do Anticristo se 
voltarão contra este rei iniciando um conflito de ordem mundial. No final deste período virão os 
reis do oriente, que atravessarão o rio Eufrates e se dirigirão para o vale de Megido para guerrear 
contra a o Anticristo (Ap16:2).  
 
 Os últimos conflitos militares que temos visto, mostram que mesmo com toda tecnologia 
existente, os mísseis de longa distância laçados de modernos porta-aviões, as aeronaves 
invisíveis aos radares, capazes de circular o globo terrestre sem reabastecer e até mesmo as 
armas nucleares e químicas, continua sendo necessária a mobilização de grande contingente 
terrestre. Temos que considerar também os grandes desastres que acontecerão durante a Grande 
Tribulação que comprometerão grandemente o poder das modernas armas de guerra.  
 
 Nesta ocasião estarão sendo derramadas a taças com as sete últimas pragas de Deus sobre 
a terra (Ap16-21). Serão abertas feridas dolorosas nos que tiverem a marca da besta, inclusive 
nos soldados, o mar e os rios se tornarão em sangue, o sol queimará as pessoas com fogo, o reino 
da besta se tornará em trevas, cairão do céu pedras de granizo com cerca de 35kg sobre os 
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homens e eles morderão a língua de tanta agonia. Tudo isso fará com que eles desistam de lutar 
entre si e se voltem contra Deus (Ap16:9,11,21). 
 

Apocalipse 19:19 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. 

 
 Neste momento o Senhor Jesus descerá dos céus! Num piscar de olhos sua Igreja será 
resgatada e reunida a Ele em glória. Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveira que se dividirá 
ao meio para que o povo de Israel fuja (Zc14:3-5). Depois, Ele destruirá o Anticristo com o 
sopro de sua boca e com o resplendor da sua vinda e o lançará no lago de fogo juntamente com o 
falso profeta e todos seus exércitos (Ap19:21). 
 
Os Sobreviventes 
 

De acordo com Zc14:2, Deus reunirá todos os povos para lutar contra Jerusalém na 
batalha do Armagedom. Isso não significa que todo homem, mulher, menino e menina irão pegar 
uma arma e marchar para Jerusalém no final da Tribulação. Em Ap19:19 vemos que são os 
exércitos do mundo inteiro que estarão reunidos e estes serão destruídos na batalha. As pessoas 
que não estiverem na batalha sobreviverão. Devemos lembrar também que nesta ocasião a Igreja 
já terá sido arrebatada e mais da metade da população do mundo terá sido destruída 
(Ap6;4,8:11,9:18,16:21). Teremos então duas classes de sobreviventes: 

 
� Os judeus não-cristãos que sobreviverem às guerras e à perseguição do Anticristo 

(Zc12:1-14,14:4-5). 
� Os demais povos de todas as outras nações que restarem sobre a terra (Is2:4,14:1-2 

Zc14:16) 
 
Estes dois grupos serão conduzidos a julgamento: Israel e as Nações. Neste momento não 

haverá ressurreição de incrédulos e somente os que estiverem vivos após o Armagedom serão 
julgados. Os mortos serão julgados depois do Milênio, no Juízo Final do grande trono branco. 

 
Julgamento de Israel 
 

Sl 50:3-6  3 Nosso Deus vem! Certamente não ficará calado! À sua frente vai um fogo devorador, e, 
ao seu redor, uma violenta tempestade. 4 Ele convoca os altos céus e a terra, para o julgamento do 
seu povo: 5 “Ajuntem os que me são fiéis, que, mediante sacrifício, fizeram aliança comigo”. 6 E os 
céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. 

 
Ez20:34-38  34 Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram 
espalhados, com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. 35 Trarei vocês para o 
deserto das nações e ali, face a face, os julgarei. 36 Assim como julguei os seus antepassados no 
deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do Soberano, o Senhor. 37 Contarei vocês enquanto 
estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. 38 Eu os separarei 
daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não 
entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. 

 
 Dos judeus que entrarem na Grande Tribulação, cerca de 1/3 sobreviverá (Zc13:8-9). Eles 
não devem ser confundidos com os 144.000 de Ap7:1-8, pois aqueles são judeus cristãos que 
fazem parte da Igreja, serão preservados até o arrebatamento e são chamados de “servos do 
nosso Deus”, termo que não pode ser usado para judeus não-cristãos antes que sejam 
restaurados. Após o arrebatamento da Igreja, “a plenitude dos gentios já terá entrado” (Rm11:25-
26), sendo chegado o tempo da restauração de Israel.  
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É exatamente essa a finalidade do julgamento em questão: Deus irá purificar e restaurar 
Israel para entrar no Seu Reino. Os judeus remanescentes verão Jesus voltar revestido de glória e 
se lamentarão por tê-lo rejeitado (Zc12:9-11). O Senhor entrará em juízo com eles, separará os 
rebeldes e os transgressores de Israel, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e serão 
removidos os pecados do povo, suas impurezas, seus ídolos e todo espírito imundo (Zc13:1-2). 
Os que forem considerados justos entrarão para o Reino, receberão o Espírito Santo (Ez39:29) e 
habitarão na terra durante o Milênio. 
 
Julgamento das Nações 
 

Mt 25:31-46  31 E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, 
então se assentará no trono da sua glória; 32 E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará 
uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas; 33 E porá as ovelhas à sua direita, mas os 
bodes à esquerda. 34 Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, 
possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo; 35 Porque tive fome, 
e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; 36 Estava 
nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me. 37 Então os justos lhe 
responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te 
demos de beber? 38 E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, e te vestimos? 39 E 
quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? 40 E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em 
verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 41 
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo 
eterno, preparado para o diabo e seus anjos; 42 Porque tive fome, e não me destes de comer; tive 
sede, e não me destes de beber; 43 Sendo estrangeiro, não me recolhestes; estando nu, não me 
vestistes; e enfermo, e na prisão, não me visitastes. 44 Então eles também lhe responderão, dizendo: 
Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e 
não te servimos? 45 Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes 
pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. 46  E irão estes para o castigo eterno, porém os 
justos, para a vida eterna. 

 
 Como já vimos, este julgamento será após a batalha do Armagedom, para definir o 
destino das pessoas não cristãs de todas as nações que restarem sobre a terra (Is2:4,14:1-2 
Zc14:16). Jesus, o Justo Juiz (At10:42 Tg4:12), assentado em seu trono,  julgará e separará os 
justos dos ímpios. O critério para este julgamento será a maneira como trataram Jesus, que está 
presente na vida de cada um de seus discípulos (Jo14:20 Mt10:11-18,40-42). Os justos entrarão 
para o Reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo (v34) e os ímpios serão 
lançados no fogo eterno (v41), ou seja, o lago de fogo, preparado para Satanás e seus anjos.  
 
 Ao chegarmos no verso 46, surge uma questão não muito simples: Como poderão estas 
pessoas não regeneradas, e em corpos mortais, herdar a vida eterna sem ressuscitar? Estas 
pessoas não terão nascido de novo, tendo assim a natureza humana pecadora e precisarão ser 
salvas para herdar a vida eterna. E Deus fará isso!  

 
A profecia de Joel 2:11,28-32 cumpriu-se parcialmente no dia do Pentecostes (At2:17-

21), pois Deus não derramou de Seu Espírito sobre “toda carne”, ou seja, todas as pessoas do 
mundo, mas somente sobre a Igreja. O cumprimento integral desta profecia se dará no Grande 
Dia do Senhor, logo após o Armagedom, que é o contexto original da passagem conforme Jl2:11. 
O texto diz “derramarei do Meu Espírito sobre toda carne ... todo aquele que invocar o nome do 
Senhor será salvo”, isso inclui naturalmente os gentios. 
 
 Assim como todos nós que cremos, temos hoje a vida eterna (Jo3:36,5:24,6:47,6:54 
1Jo3:15) assim também este remanescente gentio que invocar o nome do Senhor, receberá Seu 
Espírito e será salvo, por isso Mt25:46 diz que os justos irão para a vida eterna. Porém, eles não 
estarão na mesma condição que a Igreja nesta ocasião, pois ela estará com corpos celestiais e 
glorificados.  



3) Os Mil Anos 
 
 
 Esse período, também conhecido por Milênio, refere-se a um reinado de Cristo sobre a 
terra juntamente com sua Igreja glorificada. A única menção que a bíblia faz sobre isto está em 
Ap20:1-10, o que nos deixa um pouco limitados quanto ao que afirmar sobre o assunto. Existem 
muitas interpretações e especulações sobre esse tema que trouxeram grandes problemas para a 
Igreja. Alguns erram por tentar extrair da Bíblia mais informação do que Deus se propôs dar 
através dela, outros por tentarem interpreta-lo de maneira mística e alegórica e outros por causa 
de uma má compreensão do que seja o reino de Deus. Por isso faremos algumas considerações 
com relação ao Reino antes de estudarmos o Milênio. 
 
 
O reino de Deus 
 
 O reino de Deus não é um lugar, nem um sistema, nem um povo, nem está restrito a 
apenas um período da história. O significado básico da palavra βασιλεια / basiléia , traduzida 
por reino, é “reinado”, ela designa a posição e a existência do rei, trazendo o sentido de poder 
real e autoridade. Quando aplicada a Deus, o qualifica como o Soberano de todas as coisas, o Rei 
do Universo. Reino de Deus é a ação de reinar de Deus. 
 
 A posição de Rei é inerente a Deus. Ele reina porque é Deus. Assim o reino de Deus é tão 
eterno quanto Ele, existe desde quando Deus existe e durará enquanto Deus durar (Sl10:16, 
Sl29:10, Jr10:10, Lm5:19); ele é ilimitado e abrange tudo e todos (Sl103:19, Dn4:17,25,32). 
Todos que rejeitam este reino sofrem as conseqüências perdendo seus benefícios, mas não 
conseguem se livrar da autoridade de Deus. Assim como ocorreu com Satanás e seus anjos 
(Is14:12-15, Ez28:11-19, Jd6) e com os homens (Gn2:15-17,3:1-19 Rm 5:12). 
 
 Hoje, os homens vivem “fora” do reino de Deus, pois não se sujeitam espontaneamente 
ao Seu governo e não fazem a Sua vontade. Porém não podem se livrar da autoridade do Rei, que 
lhes determina condenação eterna por causa dessa rebeldia. Esta situação só pode ser mudada 
quando uma pessoa se arrepende e recebe, pela fé, Jesus Cristo como o Senhor de sua vida 
(κυριοσ / kyrios = dono, senhor, soberano), demonstrando sujeição a sua vontade através da 
obediência.  
 

Assim, apesar de haver resistência, Deus reina soberano eternamente sobre os céus e 
sobre a terra e ironicamente ri daqueles que se levantam contra ele (Sl2). Ninguém pode detê-lo, 
nada lhe escapa ao controle. Quem O impedirá de realizar os Seus desígnios? 
 
O ambiente inicial do Milênio 
 
 Na ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus ocorrerá a primeira ressurreição e o 
arrebatamento da Igreja, que se unirá a Ele em glória. Cristo estará na terra, triunfará na batalha 
do Armagedom, destruindo a besta, o falso profeta e os exércitos do mundo inteiro. Todas as 
pessoas que permanecerem vivas sobre a terra após este acontecimento irão a julgamento e os 
justos entrarão para o reino. É chegado então o tempo de restauração de todas as coisas. 
 

Atos 3:19-21  19 Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam 
cancelados, 20 para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual 
lhes foi designado, Jesus. 21 É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que 
Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. 
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 É neste contexto que profecias como Isaías 2:1-5;11:6-9;60:1-22;65:17-25;66:7-16 , 
Zacarias 12:9-14;13:1-3,14:6-21 , Ezequiel 37,39:25-29 e muitas outras, encontrarão seu pleno 
cumprimento. Apocalipse 20:1-10 determina que este período terá uma duração de mil anos, 
sendo por isso chamado milênio. O número “mil” não é simbólico nem alegórico, pois nestes 
versículos, a expressão “mil anos” é mencionada seis vezes, sendo 3 delas na forma definida “os 
mil anos”, indicando um período específico de tempo com duração determinada de mil anos. 
 
 
O aprisionamento dos poderes das trevas 
 
 Atualmente Satanás e seus anjos estão vivos, soltos e operando sobre a terra, conforme 
podemos constatar em textos como At5:3; 2Co4:3-4,11:14; 1Ts2:18; 2Tm2:26. Ele é o príncipe 
das potestades do ar mencionado em Ef2:1-3, o líder das forças do mal nas regiões celestiais 
(Ef6:10-12). O apóstolo Pedro nos disse que ele é nosso inimigo e anda ao nosso redor rugindo, 
buscando a quem possa devorar (1Pe5:8). Aliada a isso está a experiência diária que temos na 
obra do Senhor, onde vemos os danos causados por ele nas vidas sob o seu domínio. Porém, esta 
situação tem um dia marcado para terminar: 
  

Apocalipse 20:1-3  1 Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do Abismo e uma grande 
corrente. 2 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo, Satanás, e o acorrentou por mil 
anos; 3 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. 

 
 Um dos acontecimentos associados à segunda vinda do Senhor é o aprisionamento de 
Satanás. O texto descreve um anjo descendo dos céus com a chave do Abismo e uma grande 
corrente (este não é o mesmo anjo de Ap 9:1-12, aquele era um anjo caído, mas este é um anjo 
vindo de Deus), ele prendeu Satanás, acorrentou-o, lançou-o no abismo por mil anos e pôs um 
selo sobre ele. Isso não se trata de apenas uma restrição dos poderes de Satanás, mas de uma 
destituição completa de seus poderes e das suas atividades sobre a terra durante o tempo 
determinado para que não engane as nações.  
 
 O texto acima se refere à prisão somente de Satanás, o príncipe das potestades do ar, mas 
em Isaias encontramos mais alguns detalhes que nos ajudarão a definir melhor as condições dos 
poderes malignos nesta ocasião: 
 

Isaías 24:21-23 21 Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo 
na terra. 22 Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e 
castigados depois de muitos dias. 23 A lua ficará humilhada, e o sol, envergonhado; pois o Senhor 
dos Exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes! 

 
 Neste texto, os “poderes em cima nos céus” refere-se aos principados e potestades do ar, 
os anjos caídos e demônios que estão sob o comando de Satanás. Eles serão arrebanhados e 
encarcerados numa prisão, o Abismo, e só sairão depois do Milênio, para receberem “depois de 
muitos dias” seu castigo final, o lago do fogo (Mt25:41). 
 

Isso fará com que tudo que for “semeado” por Cristo e sua Igreja sobre as pessoas que 
habitarem a terra durante o milênio, possa crescer livre de influências malignas exteriores, pois 
elas não serão mais oprimidas, enganadas, acusadas nem tentadas por Satanás. Se houver algum 
mal, estará no próprio coração do homem. 
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O Reino Milenar 
 
 A autoridade para governar a Terra foi dada por Deus a Adão desde o princípio (Gn1:26-
30). Enquanto ele viveu em sujeição a Deus tudo correu bem, mas quando decidiu ser 
independente e fazer sua própria vontade, foi apanhado pelas mentiras de Satanás (Gn3:1-7) e 
acabou ficando sujeito a este (Ef2:1-3); e com ele todos os seus descendentes (Rm3:23a) e 
também a própria terra que estava sob sua responsabilidade (Lc4:5). O homem pecador, afastado 
de Deus, sob o reino das trevas, começou a se organizar edificando cidades e reinos (Gn4:16-
17;10:8-12) e formando um sistema mundano de governo que serve aos interesses de Satanás e 
reflete seu domínio sobre o coração do homem caído. Este é o sistema que rege o mundo hoje. 
 
 Quando Jesus Cristo veio em carne,  o reino de Deus chegou outra vez aos homens 
(Mc1:14-15 Lc11:20). Ele exerceu a autoridade de Rei e Senhor sobre os homens, as doenças, os 
demônios, as forças da natureza, e até sobre a morte. Após sua morte e ressurreição Ele mesmo 
disse a seus discípulos: “toda a autoridade me foi dada no céu e na terra” (Mt28:18). Jesus 
tratou de restabelecer o “reino de Deus” primeiramente onde ele foi rejeitado no início: no 
coração do homem. Mediante a proclamação do “evangelho do reino de Deus”, que apresenta 
Jesus Cristo como o Senhor,  muitas pessoas, desde a época dos apóstolos até hoje, tem crido, se 
arrependido e recebido a Jesus como seu Rei tornando-se seus discípulos. Eles são a Sua Igreja, 
vivem no reino (governo) de Deus hoje e tem a função de testemunhar e proclamar o evangelho a 
todas as nações. 
 
 Quando Jesus voltar em glória, destruirá todos seus inimigos, “os reinos deste mundo 
passarão a ser de nosso Senhor e de seu Cristo e Ele reinará para todo o sempre”. Este é o clamor 
da sétima trombeta (Ap11:15). Diante Dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que 
Jesus é o Senhor (Fp2:10-11). Ele iniciará um reino de mil anos sobre a terra, sem a interferência 
de Satanás, levando-a a um estado de paz e harmonia, resultantes de Seu governo no coração dos 
homens e toda terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as água cobrem o 
mar (Is11:9). 
 
 
A Igreja reinará com Cristo 
 

Ap 20:4-6  4 E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as almas 
daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram 
a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e 
reinaram com Cristo durante mil anos. 5 Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se 
acabaram. Esta é a primeira ressurreição. 6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira 
ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e 
reinarão com ele mil anos. 

 
 Os que participarem da primeira ressurreição reinarão com Cristo durante o milênio. 
Como já vimos, esta é a ressurreição dos santos, a ressurreição para a vida, que inclui todos os 
santos de todas as épocas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, bem como os que foram 
mortos durante a grande tribulação por causa do testemunho de Jesus. Eles ressuscitarão ao som 
da última trombeta, receberão seus corpos incorruptíveis, imortais (1Co15:35-54) e reinarão 
juntamente com Cristo sobre a terra, conforme o próprio Senhor disse: 
 

Mateus 19:28 Jesus lhes disse: “Digo-lhes a verdade: Por ocasião da regeneração de todas as coisas, 
quando o Filho do homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se 
assentarão em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel.” 

 
Por ocasião da regeneração, que acontecerá quando Jesus se assentar em seu trono no 

Milênio, os seus discípulos também se assentarão em tronos para julgar, indicando posição de 
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governo e autoridade sob o comando do Senhor. E não somente os doze, mas todos os santos 
reinarão com Ele estabelecendo Seu reino sobre todas as pessoas que viverem sobre a terra. 
 

Apocalipse 5:10 Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a 
terra. 

 
 Por causa de uma variante do texto grego algumas traduções trazem “reis” e não “reino” 
neste versículo. No entanto, a melhor leitura para o texto original neste caso é βασιλειαν / 
basileian = reino, concordando com Ap1:6, onde não há variante textual. Encontramos então, 
neste texto,  algo importante sobre o papel da Igreja: 

 
� Hoje, o Senhor nos constituiu “reino e sacerdotes”. Como reino, vivemos sob seu 

governo, para fazer Sua vontade. Como sacerdotes temos que tornar nosso Deus 
conhecido a todos aqueles que não tem acesso ao Santo dos Santos, mostrando-lhes o 
caminho. Ou seja, vivemos no Seu reino e proclamamos a boa notícia do Seu reino. 

� No futuro, “reinaremos sobre a terra” juntamente com Ele para que toda a terra se 
encha do conhecimento da glória do Senhor. 

 
Assim, vivemos hoje no seu reino e quando ele vier reinaremos com ele. Bendito seja 

Deus por esse glorioso chamado! Veja também Zc3:7 e Dn7:27 
 
 
Os habitantes da terra 
 
 No inicio do Milênio a terra estará em ruínas (Ap16:18-21), devastada (Ap6:14) e 
precisará ser reconstruída. As pessoas usarão as armas que sobrarem do Armagedom como 
combustível durante algum tempo (Ez39:10), os brilhos do sol e da lua serão restabelecidos 
ainda com maior resplendor (Is30:26), Jerusalém será reconstruída (Is60:10) e haverá um novo 
templo na Cidade Santa (Ez40:1-43:27). Estarão vivendo sobre a terra judeus e gentios 
considerados justos pelo Senhor mediante os julgamentos que ocorrerão na ocasião da Sua 
segunda vinda. Todavia, a ênfase será sobre a nação de Israel, que será restaurada e 
experimentará o cumprimento de muitas profecias e promessas associadas a ela. 
 

Ezequiel 39:25-29 25 Por isso, assim diz o Soberano, o Senhor: Agora trarei Jacó de volta do 
cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. 26 Eles se 
esquecerão da vergonha por que passaram e de toda a infidelidade que mostraram para comigo 
enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo. 27 Quando eu os 
tiver trazido de volta das nações e os tiver ajuntado dentre as terras de seus inimigos, eu me revelarei 
santo por meio deles à vista de muitas nações. 28 Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, 
pois, embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem 
deixar um único deles para trás. 29 Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito 
sobre a nação de Israel. Palavra do Soberano, o Senhor 

 
 Certamente esta profecia não se aplica ao fato ocorrido em 1948dC. , pois nesta ocasião 
apenas uma pequena parte dos judeus voltou para a palestina e não todos eles, como  diz o v28. E 
também não está em conformidade com o v29 pois Deus ainda não derramou Seu Espírito sobre 
a nação de Israel. Esta profecia é uma das muitas que encontrará seu pleno cumprimento no 
Milênio. A nação de Israel será restaurada, reconduzida a terra das peregrinações de Abraão, 
habitará em segurança, Deus derramará Seu Espírito Santo sobre todos e ela voltará a ser povo 
de Deus na terra. Esta restauração da nação de Israel também pode ser observada no texto 
abaixo: 
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Zacarias 13:1-2 1 “Naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes 
de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. 2 Naquele dia eliminarei da terra de Israel 
os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados”, diz o Senhor dos Exércitos. “Removerei da 
terra tanto os profetas como o espírito imundo”. 

 
Zacarias 13:8-9 8 “Na terra toda, dois terços serão ceifados e morrerão; todavia a terça parte 
permanecerá”, diz o Senhor. 9 “Colocarei essa terça parte no fogo,  e a refinarei como prata, e a 
purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi; e ela 
dirá: ‘O Senhor é o meu Deus’ ”. 

 
 Vemos então que os judeus que entrarem para o Milênio serão purificados de suas 
impurezas e de seus pecados, os ídolos e os espíritos imundos serão eliminados e eles serão 
novamente chamados de povo de Deus. A cidade de Jerusalém será restabelecida em seu lugar e 
nunca mais será destruída (Zc14:10-11). Ela se tornará a “capital” do Reino Milenar e dela sairá 
a lei e a palavra do Senhor. 
 

Isaias 2:2-3 2 Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal; 
será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. 3 Virão muitos povos e dirão:  
“Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus 
caminhos, e assim andemos em suas veredas”. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do 
Senhor. 

 
 Este texto também estabelece a relação entre Israel e os gentios durante os Mil Anos. 
Povos de todas as nações virão para Jerusalém para celebrar, adorar (Zc14:16-17) e aprender os 
caminhos do Senhor; e todo o mundo será governado a partir de Sião conforme os princípios da 
Palavra de Deus. Estas pessoas de todas as nações também receberão o Espírito Santo (J2:28-
32), que as guiará e santificará juntamente com o povo de Israel, capacitando-as a viver de 
maneira justa expressando a glória de Deus em todo o mundo. 
 

Podemos encontrar outras características do milênio com uma leitura atenciosa de Isaias 
60:1-22;65:17-25 e de outros textos relacionados ao tema. Estes textos nos mostram que: 
 

� O céu e a terra serão restaurados (Is65:17). 
� Será um período de intensa alegria e regozijo (Is65-18-19) 
� Os gentios servirão a Israel e levarão a Jerusalém as suas riquezas (Is60:10-11). 
� Não haverá mais violência nem destruição (Is60:18;65:25). 
� Haverá longevidade e reprodução humana, mas ainda haverá morte (Is65:20,23) 
� A terra será cultivada e produzirá fruto (Is65:21-22) 
� Mesmo existindo o sol e a lua, a verdadeira luz de Sião será o Senhor (Is60:19). 

 
O fim dos Mil Anos 
 

Ap 20:7-10 7 E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, 8 E sairá a enganar as 
nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo número é como a areia do 
mar, para as ajuntar em batalha. 9 E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos 
e a cidade amada; e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. 10 E o diabo, que os enganava, foi 
lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta; e de dia e de noite serão 
atormentados para todo o sempre. 

 
 Ao terminarem os Mil Anos, que estarão sendo contados desde a batalha do Armagedom, 
Satanás será solto de sua prisão no Abismo e saíra a enganar a nações que viverem sobre a terra.  
Ele reunirá um grande exército, numeroso como a “areia do mar”, mostrando que mesmo depois 
de mil anos em um ambiente ideal de vida, o coração corrompido do homem ainda se apegará 
aos desígnios de Satanás por causa da semente lançada no início (Gn3). Eles marcharão pela 
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superfície da terra e cercarão Jerusalém, a cidade amada, mas serão derrotados sem que haja luta, 
pois descerá fogo do céu e os consumirá. 
 

A menção de Gogue e Magogue não é uma referência a Ez38 e 39, pois a descrição 
daquela batalha não se encaixa neste contexto. Por exemplo, em Ez39:10,12 diz que Israel usará 
as armas que sobrarem da batalha como combustível e os mortos serão enterrados durante sete 
meses, mas aqui em Ap20 eles apenas cercarão Jerusalém sem invadi-la, nem sequer haverá 
batalha, os inimigos serão consumidos por “fogo do céu” e logo depois segue-se o juízo do 
Grande Trono Branco, não havendo tempo nem necessidade de sepultar mortos. 
 
 Por fim, Satanás será jogado no Lago de Fogo, onde a besta e o falso profeta estão desde 
o início do Milênio. Lá eles serão atormentados para todo o sempre, definitivamente fora de 
circulação. É interessante observar que o que espera os ímpios não é um aniquilamento, mas sim 
um castigo contínuo e eterno. 



4) O  Juízo Final 
 
 Logo após o Milênio, chegará o grande dia em que Deus removerá do Universo toda a 
maldade dando desfecho ao Dia do Senhor. Os mortos e os anjos, o céu, a terra , o Hades e a 
morte (que é o último inimigo a ser destruído)  receberão seu veredito final da parte do 
Soberano. 
 
O Grande trono Branco 
 

Ap 20:11-15 11 Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu 
fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. 12 Vi também os mortos, grandes e 
pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os 
mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. 
13 O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles 
havia; e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 14 Então a morte e o Hades foram 
lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. 15 Aqueles cujos nomes não foram 
encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. 

 
 João descreve a cena falando sobre um grande trono branco, que indica uma autoridade 

firmada sobre a verdadeira justiça e pureza  e o que se assenta sobre ele é o Senhor Jesus, o Justo 
Juiz, a quem o Pai confiou todo julgamento. (At10:38-42 , Jo 5:22 , At17:31). Aquele que foi 
julgado, condenado e morto pelos homens, neste dia se assentará no trono da mais alta e justa 
autoridade para julgar a todo homem. Os santos que reinarem com Ele durante os Mil Anos 
estarão junto ao seu Senhor para julgar o mundo e os anjos (1Co6:2-3) . 
 
A destruição do céu e da terra 
 

Diante daquele que está assentado no trono, fugirão o céu e a terra e serão destruídos 
juntamente com tudo que neles há, pois não se achará mais o seu lugar, tudo se dissolverá em 
chamas conforme indica o texto abaixo: 
 

2Pedro 3:7-10  7 Pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o 
fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. 8 Não se esqueçam disto, amados: 
para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. 9 O Senhor não demora em cumprir 
a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que 
ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 10 O dia do Senhor, porém, virá como 
ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a 
terra, e tudo o que nela há, será desnudada. 

 
 Assim, tudo que existe no eixo do tempo será desfeito e todo o mundo material que um 
dia foi criado, incluindo a Terra, o Sol, a Lua e todas as galáxias do Universo se consumirão no 
fogo. Este será verdadeiramente o fim do mundo e o final dos tempos. 
 
O julgamento dos incrédulos 

 
É chegado então o momento da segunda ressurreição, a ressurreição dos incrédulos, que 

devem comparecer diante do Senhor para juízo. Como já vimos, a ressurreição dos justos 
aconteceu mil anos antes e agora é hora de julgar os ímpios. Todos os mortos não salvos, quer 
sejam ricos, pobres, reis, escravos,  poderosos,  homens ou mulheres, que morreram desde a 
criação do mundo até este dia, comparecerão diante do trono do Soberano Senhor. Por causa do 
sangue de Jesus derramado na cruz, nós, os que cremos, não estaremos diante deste trono neste 
dia, mas todo aquele que rejeitou o Filho, que desprezou o amor de Deus e não recebeu Jesus 
como seu Senhor estará diante do Grande Trono Branco. Ninguém poderá escapar. O mar dará 
seus mortos, a morte e o Hades entregarão os que neles estão e todos serão julgados 
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Serão abertos livros contendo os registros das obras de cada um e eles serão julgados de 

acordo com o que tiverem feito. Cada palavra, pensamento, ação ou relacionamento que temos 
até o mais minucioso detalhe vai para um livro nos arquivos de Deus. Ele guarda este livro na 
memória de cada um de nós e quando chegar a hora certa, Ele apenas trará á luz e toda nossa 
vida aparecerá diante de nós em um segundo. Assim ficará evidente o pecado de todos em 
contraste com a santidade dAquele que se assenta sobre o trono e ficará provado que ninguém 
pode ser justificado pelas suas obras (Ef2:8-9).  

 
Será aberto também o livro da vida para mostrar que nenhum deles tem seu nome escrito 

nele, pois os salvos terão ressuscitado mil anos antes. Esta ressurreição não é para salvação, mas 
para destruição dos ímpios (2Pe3:7), para que recebam a “segunda morte” (Ap20:14), a 
separação eterna de Deus. Assim, todos os que comparecerem diante do trono serão lançados no 
lago de fogo preparado para Satanás e seus anjos (Mt25:41) e serão atormentados para todo o 
sempre. 

 
Apocalipse 21:8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e 
aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago 
que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte. 
 
Mas por que o livro da vida, que contém o registro dos salvos, é apresentado neste 

julgamento (Ap20:12) e não na primeira ressurreição? Será que é só para reforçar o julgamento 
dos demais livros? Particularmente creio que não. Embora eu não possa provar, é possível que 
ele esteja ai por causa das pessoas que nasceram e morreram durante o Milênio. Pode ser que 
algumas delas tenham seus nomes escritos no livro da vida. Caso contrário, todos os que 
morrerem durante o Milênio seriam condenados ao lago de fogo. 

 
O julgamento dos anjos 
 

Judas 1:6 E, quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade mas abandonaram 
sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do 
grande Dia. 
 
Embora não tenhamos muita informação a respeito, o texto deixa claro que os anjos 

caídos também serão julgados neste dia. Todos eles receberão sua justa punição por terem se 
rebelado contra Deus e  se juntado a Satanás para cumprir os seus desígnios. Bem como seu 
líder, seu final será no lago de fogo por toda a eternidade.  

 
A destruição da Morte e do Hades 
 
 O lago de fogo mencionado acima não é o inferno. A maioria das vezes que a palavra 
inferno aparece na Bíblia é como tradução da palavra grega αδεσ / hades = lugar dos mortos  
(hebraico Sheol), representando o lugar onde todos os mortos estão até a ocasião do Juízo Final, 
de onde ressuscitarão para serem julgados e receberem seu veredito final. O lago de fogo é um 
lugar de tormento eterno, preparado para o Diabo e seus anjos (Mt25:41) e para onde será 
lançada toda a impiedade do Universo. Os primeiros a serem lançados lá serão a besta e o falso 
profeta, depois Satanás, seus anjos, os incrédulos e finalmente a morte e o próprio Hades; e 
permanecerão lá por toda a eternidade. 
 
 
 
 
 



5) A Eternidade junto com o Pai 
 
 
 
Novo céu e nova terra 
 

Apocalipse 21:1-8 1 Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham 
passado; e o mar já não existia. 2 Vi a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte 
de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3 Ouvi uma forte voz que vinha do 
trono e dizia: “Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão 
os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. 4 Ele enxugará dos seus olhos toda 
lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou”.  
5 Aquele que estava assentado no trono disse: “Estou fazendo novas todas as coisas!” E acrescentou: 
“Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança”.  6 Disse-me ainda: “Está 
feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente 
da fonte da água da vida.   7 O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus  e ele será  meu filho.  
8 Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, 
os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos — o lugar deles será no lago de fogo 
que arde com enxofre. Esta é a segunda morte”. 
 

 Esta descrição feita por João é uma das mais fascinantes das Escrituras. Ela abre as portas 
para o cenário que nos aguarda na eternidade, conduzindo-nos a nossa pátria celestial (Fp3:20 
Hb11:16). Haverá novos céus e nova terra, pois os anteriores foram consumidos pelo fogo 
(2Pe3:7-10). Não sabemos como serão os novos céus e a nova terra, mas o mais importante é 
revelado: o próprio Deus, nosso Pai, estará conosco e viverá entre nós (v3,7). Este é o presente 
mais precioso que qualquer um de nós poderá receber e só nos é permitido tomar parte deste 
momento por causa do imenso amor que nosso Senhor Jesus demonstrou na cruz, dando Sua 
vida para nos fazer participantes de Sua herança nos santos. 
 
 Não haverá mais morte (v4), pois ela terá sido lançada no lago de fogo por toda a 
eternidade,  não podendo mais agir sobre ninguém. Beberemos gratuitamente da fonte da água da 
vida (v6) , o acesso à árvore da vida que tinha sido bloqueado no princípio (Gn3:22-24) será 
novamente liberado (v22:14) e comeremos do seu fruto livremente. Não haverá mais tristeza, 
nem choro nem dor, mas a alegria imensa da presença do Pai nos satisfará plenamente com 
abundante felicidade. Não haverá mais noite e nem será necessária nenhum tipo de luz natural, 
pois Deus mesmo nos iluminará com sua presença. 
  
A Jerusalém celestial 
 

Apocalipse 21:9-14  9 Um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas 
aproximou-se e me disse: “Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro”. 10 Ele me levou 
no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a Cidade Santa, Jerusalém, que descia dos céus, 
da parte de Deus.  11 Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma jóia 
muito preciosa, como jaspe, clara como cristal.  12 Tinha um grande e alto muro com doze portas e 
doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel.  13 Havia 
três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente.  14 O muro da cidade tinha doze 
fundamentos, e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. 

 
Guiado em Espírito por um anjo, João é levado a um grande e alto monte para ver a 

Noiva, a esposa do Cordeiro, a Cidade Santa, a Jerusalém Celestial que “descia dos céus da 
parte de Deus”. Esta descrição indica que a cidade não foi criada juntamente com os novos céus 
e da nova terra, mas existia anteriormente diante de Deus sendo trazida a cena neste momento. A 
noiva ou esposa do Cordeiro é claramente descrita em outros textos das Escrituras como sendo a 
Igreja do Senhor (Jo3:29 2Co11:2  Ef5:25 Ap19:7;21:2,9,17) e aqui como a Cidade Santa de 
Jerusalém. No fundamento de seus muros estão escritos os nomes dos doze apóstolos, 
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cumprindo-se assim a edificação da Igreja sobre o fundamento dos apóstolos e profetas conforme 
Ef2:19-20. No muro existem doze portas com os nomes das doze tribos de Israel, representando 
a Igreja do Antigo Testamento, da qual veio Jesus, a porta de entrada para todos os gentios. A 
cidade é toda edificada com ouro e pedras preciosa, mostrando o  valor inestimável da Noiva do 
Cordeiro. As dimensões da cidade são um tanto estranhas para que seja uma cidade literal, ela 
tem 2.200 km de altura, largura e comprimento. Assim, entendemos que a Jerusalém Celestial é a 
Igreja glorificada do Senhor Jesus. Isso não quer dizer que não haverá uma morada celestial para 
os santos, o próprio Senhor afirmou isso (Jo14:1) e cremos nas suas palavras. Porem o texto aqui 
se refere à Igreja, povo no qual Deus habita (v21:3), que resplandece com a Sua glória e brilha 
como uma jóia preciosa. 
 
As nações da terra 
 

Apocalipse 21:24-27 24 As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. 
25Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. 26 A glória e a honra das nações lhe 
serão trazidas. 27  Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou 
enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.  

 
 As pessoas que viveram durante o Milênio serão transportadas para a nova terra, 
formando uma nova civilização que viverá na luz na Igreja glorificada. Elas levarão a ela a gloria 
e a honra das nações e receberão cura e luz (v22:2).  
 

Muitos perguntam se haverá doenças na eternidade, pelo fato das nações precisarem de 
cura. Isso implicaria em imperfeições no estado eterno, pois doenças significam tristeza, dor e 
até morte. Porém não é este o significado do texto. Podemos responder seguramente que não 
haverá nem doenças, nem dor, nem tristeza, nem morte, nem qualquer maldição (v21:4 e 22:3). 
A explicação para este fato é que as nações que viverem na terra durante o Milênio estarão em 
seus corpos naturais, que estavam sujeitos a envelhecimento e precisarão de uma intervenção 
sobrenatural para viver eternamente saudáveis. A palavra que aparece no texto original para 
“cura” é θεραπειαν / therapeian, que tem um significado mais abrangente: “aquilo que traz 
saúde”. Por isso, quando as nações forem transportadas para a nova terra, receberão saúde 
perfeita através das folhas da árvore da vida e seus corpos serão curados da corrupção para que 
vivam por toda a eternidade. 

 
O Propósito Eterno de Deus 
 

 Efésios 1:4-5 4 Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis em sua presença. 5 Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por 
meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, 

 
Romanos 8:28-29 29 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, 
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29 Pois aqueles que de antemão conheceu, 
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos. 

 
 Assim, Deus estará cumprindo seu Supremo Propósito. Haverá uma incontável multidão 
de filhos santos, semelhantes a Jesus, em sua presença, e nós estaremos lá. Não haverá mais nada 
para atrapalhar o relacionamento mais sublime que jamais foi imaginado: o de Deus Pai com 
seus filhos glorificados. Ele nos encherá de todo seu amor e nos deleitaremos na sua presença. 
Para nós é impossível saber a intensidade da satisfação que haverá no coração dAquele que um 
dia criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe neles; que tolerou por milhares de anos a 
arrogância dos homens e que deu Seu único Filho para que esta grande família pudesse estar 
reunida neste dia. Ah, se pudéssemos compreender... se pudéssemos conhecer a altura, a largura, 
a profundidade e a extensão do amor de Deus... se pudéssemos vislumbrar um pouco dessa 
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glória... Nossa vida mudaria completamente. Nos entregaríamos de corpo alma e espírito Àquele 
que tanto nos ama, como instrumentos nas suas mãos para o cumprimento deste propósito que 
tanto lhe satisfaz. Que grande honra para nós e que grande alegria para Ele. 
 
 Por isso, a santificação deve prosseguir até que sejamos como Jesus; a obra da cruz deve 
continuar operando, a perseverança na doutrina dos apóstolos, nas orações, partir do pão, na 
comunhão deve prosseguir; a proclamação do Evangelho do Reino deve prosseguir, 
conquistando milhares de almas para o Senhor. Nosso amor ao Senhor deve aumentar, dia após 
dia, apesar de qualquer adversidade. SIGAMOS PARA O ALVO, PARA O PRÊMIO DA SOBERANA 

VOCAÇÃO DE DEUS EM CRISTO JESUS, NOSSO SENHOR! 
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Parte III 
 

 
 

APÊNDICES 
 

Faremos aqui algumas considerações que nos auxiliarão 
a compreender melhor alguns assuntos abordados 

durante este estudo 
 

 
Para onde vão os mortos • 

Israel e a Igreja • 

Bibliografia • 
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APÊNDICES 
 
 
 

1) Para onde vão os mortos 
 
 Morrer não é deixar de existir. A morte física ocorre quando o espírito e a alma deixam o 
corpo. Ou seja, a morte física ocorre quando é quebrada a unidade entre o espírito, a alma e o 
corpo. 
 

Tiago 2:26 Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é 
morta. 
( Ec 12:7  Lc8:54-55  Gn35:18-19  1Re17:20-22  At20:9-10 ) 

 
O corpo é a nossa parte física, a alma nossa personalidade e o espírito o fôlego de vida 

que nos permite relacionar com o mundo espiritual (Gn2: 2Ts5:18). Assim podemos dizer que a 
alma e o espírito, por não serem matéria, são indestrutíveis e imortais (Ec3:11). Isso não 
significa que o homem tenha vida eterna em si mesmo, mas que ele sempre vai existir, mesmo 
depois da morte. Mesmo quando é usada a palavra “destruição” com relação à morte, não 
significa deixar de existir e sim separação. Por exemplo: você pode destruir uma garrafa, ela 
ficará e cacos, mas sua substância, o vidro, não deixou de existir. 
 
 Daí surge a questão: Para onde as pessoas vão quando morrem? Para entender 
corretamente esse assunto é preciso considerar que a morte e a ressurreição de Cristo causou uma 
transformação neste lugar 
 
Antes da morte e ressurreição de Jesus 
 
 Antes da obra da Cruz, todas as pessoas que morriam iam para o Hades, palavra grega 
equivalente ao hebraico Sheol, que significa basicamente “lugar dos mortos”. Hades / αδεσ é 
comumente traduzida em nossas versões da Bíblia por “inferno” ou “além”, causando muita 
confusão, pois “inferno” também é usado para traduzir gehenna / geenna como em Mt5:22, 
que representa o lago de fogo; e também é confundido com a habitação de Satanás e dos 
demônios. Para resolvermos esta confusão, vamos esclarecer o seguinte: 
 

� Hades / αδεσ ou Sheol / lwas : significa basicamente “lugar dos mortos” e aparece 
em textos como Mt11:23 , Mt16:18 , Lc10:15 ,  Lc16:23 , At2:27,31 , Ap1:18 , 
Ap6:8, Ap 20:13,14.  É do Hades que os mortos vão ressuscitar para o Juízo final. O 
Hades também é diferente do Lago de Fogo, pois no dia do Juízo o Hades será 
lançado dentro do Lago de Fogo (Ap20:14). O Hades nunca é mencionado como o 
lugar de Satanás. 

� Geehnna / γεεννα : tipifica um “lugar de castigo”. É a forma grega de Ge-Hinnon 
“Vale de Hinnon”, um desfiladeiro próximo a Jerusalém onde se sacrificava crianças 
a Moloc (2Cr28:3 ; 33:1,6) até a época do rei Josias. A tradição diz que depois disso 
foi usado para queimar cadáveres. Aparece em textos como Mt5:22,29,30 , Mt10:28, 
Mt23:15,30 Mc9:43,45,47 onde é claramente identificado como o Lago de Fogo 
(Ap20:14), onde serão lançados Satanás, a Besta o Falso profeta, os ímpios, a Morte e 
o Hades, no dia do Juízo Final.  

� Abissos / αβισσοσ : significa “abismo”. É o lugar para onde são mandados os 
demônios (Lc8:31 , Mt8:29 , Mc5:7) e será aberto pelo Anjo do Abismo durante a 
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Grande Tribulação (Ap9:1-2). A Besta surgirá do abismo (Ap11:7 e 17:8) e Stanás 
será preso lá por mil anos (Ap20:4) 

 
Agora que separamos estas três coisas, podemos prosseguir com nosso estudo. Como já 

mencionamos, antes da morte e ressurreição de Jesus, todas as pessoas que morriam iam para o 
Hades. Lendo Lc16:19-31 percebemos que havia no Hades dois compartimentos, um chamado 
Seio de Abraão, onde eram consolados os justos e o outro era um lugar de tormento, para onde 
iam os ímpios. Este texto também mostra que era impossível em um lugar passar para o outro e 
também que não era permitido que se comunicassem com os vivos. 
 
Depois da morte e ressurreição de Jesus 
 
 Depois do Calvário essa situação mudou. Jesus desceu ao Hades (Mt12:14), venceu o 
diabo que tinha o poder da morte (Hb2:14), tomou este poder para Si (At1:18), anunciou o 
evangelho aos mortos (1Pe4:6), ressuscitou levando consigo uma multidão que estava no Seio de 
Abraão e era prisioneira da morte (Ef4:8 Sl68:18) e agora pode livrar os crentes da escravidão da 
morte. 
 
 Alguns contestam que Jesus tenha realmente descido ao Hades, dizendo que isso não tem 
base bíblica. Então aqui vai a base bíblica: 
 

Efésios 1:20 Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos [ek twn 
nekrwn] e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, 

 
(Ver também Mt17:9 , Mc9:9 , Lc24;46  Lc2:22 , At3:15 , Rm10:9 e muitos outros) 

 
 Se Deus o ressuscitou dentre os mortos, significa que Jesus estava entre os eles, no lugar 
dos mortos, chamado Hades, quando Deus o ressuscitou. O Hades não é mais mencionado como 
lugar para os justos depois da ressurreição de Cristo. Os cristãos que morrem no Senhor, ou 
“dormem”, vão para onde Jesus está. Paulo fala sobre “partir e estar com Cristo”  (Fp1:23). 
Compare com Lc23:43,  Rm8:38-39, 2Co5:8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

2) Israel e a Igreja 
 
 Desde antes da fundação do mundo Deus tem um propósito em seu coração: ter uma 
grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus (Ef1:3-5, Rm8:28-29), filhos que expressem 
plenamente a sua glória. Por isso Ele criou os céus e a terra e colocou sobre a terra o homem e 
sua mulher, formados a Sua imagem e semelhança. Eles deveriam crescer, multiplicar-se e 
encher a terra com essa grande família. O pecado, porém, interferiu neste propósito causando um 
desviou e tornando necessária uma correção : a salvação. O propósito continua o mesmo; a 
salvação traz o homem de volta a uma posição adequada para continuar caminhando em direção 
a ele. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Desenvolvendo seu plano de salvação, Deus escolhe Abraão e a partir dele forma o povo 
de Israel. Eles foram escolhidos para ser uma nação de sacerdotes, proclamar o Seu plano para as 
demais nações e trazer ao mundo o Messias. (Ex: 19:5-6   Is 9:1-7) 
 

Porém, quando Jesus, o Messias, veio ao mundo, foi rejeitado pela nação de Israel 
(Jo1:10) e as portas da graça foram abertas a todos os povos. Após morrer na cruz e ressuscitar 
dentre os mortos, Jesus deu origem a uma nova raça, um novo povo do qual ele é o cabeça, 
formado por pessoas que nasceram de novo, nas quais também Ele mesmo habita através do 
Espírito Santo: a Igreja. (1Co 15:20) É ela quem dá continuação ao papel de Israel como povo de 
Deus, conforme Pedro diz aos amados: 
 

1Pedro2:9-10  Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para 
que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; Vós, que 
em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não tínheis alcançado 
misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 
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dividido 

Descendentes de 
Abraão segundo o 

espírito 

O Reino é tirado 
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Isso não significa que a Igreja substitua o povo de Israel, ou a linhagem de Israel, que 

continua existindo e terá tratamento específico da parte de Deus, principalmente nos últimos 
anos antes da segunda vinda de Cristo. O que precisa ficar claro é que Deus tem um só corpo de 
pessoas que pode ser chamado de seu povo e ele é formado por todos os santos de todas as 
épocas (Ef4:4-10). A Igreja é a continuação de Israel , que por sua vez é a Igreja do Antigo 
Testamento. Na Septuagina, a versão grega do Antigo Testamento hebraico, existem mais de 78 
ocorrências da palavra ekklesia / εκκλεσια (igreja), referindo-se a Congregação de Israel. 
Assim, a história do povo de Deus começa com Israel, no Antigo Testamento,  continua com a 
Igreja, no Novo Testamento e se cumpre com uma grande família de muitos filhos na Eternidade. 
 
 

Ainda que o povo de Israel, de modo geral, tenha rejeitado o Messias, não significa que 
não haja mais esperança para eles, pois muitos judeus desde a época de Jesus até os dias de hoje 
tem se arrependido e crido Nele se tornado parte de Seu corpo, pois “a todos que o receberam, 
os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus”. Assim, Deus 
fundiu tanto judeus quanto gentios em um só povo: a Igreja, a Sua Família. (Ef 2:11-22 
Hb12:22-24) 

 
 
Romanos 11:5-7  Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a 
eleição da graça.  Mas se é por graça, já não é pelas obras; de outra maneira, a graça já não é graça. 
Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça; de outra maneira a obra já não é obra.  Pois quê? O que 
Israel buscava não o alcançou; mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. 

 
 
Devemos observar que “nem todos os descendentes de Israel são Israel” (Rm2:28-

29,6:9). O povo judeu não-cristão, nos dias de hoje, não pode ser considerado povo de Deus, a 
não ser que se arrependa e reconheça Jesus Cristo como seu Senhor. Mas o plano de Deus para 
esta nação ainda não terminou, pois o endurecimento veio em parte a Israel, mas no final todo 
Israel será salvo: 

 
 
Romanos 11:25-26 Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo (para que não presumais de 
vós mesmos): que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja 
entrado. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o Libertador, E desviará de 
Jacó as impiedades. 
 
 
A linhagem de Israel, que são os judeus de nascimento, foi endurecida “até que a 

plenitude dos gentios haja entrado”. Conforme podemos observar em  Ap7:9-15, existirão 
gentios na Grande Tribulação e a plenitude deles só terá entrado após este período (Ap20:4). 
Assim, o endurecimento só terminará depois da 70a. semana com a volta de Jesus, quando Israel 
será restabelecido para entrar no milênio.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 68 

Arrebatamento 

Reinarão com Cristo por 1000 
anos sobre a terra 

Serão os súditos do Reino de 
Cristo e da Igreja 

HADES 

Consolidação do povo de Deus através da história 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adão e Eva 
Nem gentios nem judeus 

Abraão 
Isaque 
Jacó 

JUDEUS GENTIOS 

JESUS 

IGREJA 

Reino 

Julgamento Julgamento 
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