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I – O ESTADO INTERMEDIÁRIO DOS MORTOS
INTRODUÇÃO
Como existe diversidade de interpretações, para evitar confusão de ideias acerca do
estado intermediário dos mortos, devemos aclarar essa doutrina.

1.1 – A VIDA DEPOIS DA MORTE
São vários os argumentos que reforçam a doutrina bíblica sobre a vida após a morte.
a) Argumento histórico: Se a questão da vida após a morte estivesse fundamentada
apenas em teorias e conjecturas filosóficas, ela já teria desaparecido. Mas as provas da crença
na imortalidade da alma estão impressas na experiência da humanidade.
b) Argumento teleológico: Procura provar que a vida do ser humano tem uma
finalidade, além da própria vida física. Há algo que vai além da matéria dos nossos corpos, é a
parte espiritual do homem. Quando Jesus Cristo aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a
incorrupção, estava, de fato, desfazendo a morte espiritual e concedendo a vida eterna, a
imortalidade (2Tm. 1:10). A vida humana tem uma finalidade superior, uma razão de ser, um
desígnio.
c) Argumento moral: Há um governador moral dentro de cada ser humano, chamado
consciência, que rege as suas ações. Sua existência dentro do espírito humano indica sua
função interna, como um sensor moral, aliado à soberania divina.
d) Argumento metafísico: Os elementos imateriais do ser humano denunciam o
sentido metafísico, que compõe sua alma e seu espírito, e esses elementos são indissolúveis.
Portanto, como evitar a realidade da vida após a morte? É impossível! A palavra imortalidade
no grego é ‘athanasia’ e significa literalmente ausência de morte. No sentido pleno, somente
Deus possui vida total, imperecível e imortal (1Tm. 1:17). Ele é a fonte da vida eterna, e
ninguém mais pode dá-la. No sentido relativo, o crente possui a imortalidade conquistada pelos
méritos de Jesus no Calvário (2Tm. 1:8-12).

1.2 – O QUE NÃO É ESTADO INTERMEDIÁRIO
a) Não é Purgatório. Essa é uma heresia lançada pelos católicos romanos para
identificar o Seol (hebraico)1 (Hades no grego) como lugar de prova, ou de segunda
oportunidade, para as almas daquelas pessoas que não conseguiram se purificar o suficiente
para galgarem o céu. Declara a doutrina católica romana, que essa é uma forma desses mortos
serem provados e submetidos a um processo de purificação. Entretanto, isso não tem base na
Bíblia, é uma doutrina feita sobre premissas falsas. Se o Purgatório fosse uma realidade, então
a obra de Cristo não teria sido completa. Se alguém quer garantir sua salvação eterna, precisa
garanti-la na sua vida física. Depois da morte, só resta a ressurreição.
b) Não é o ‘Limbus Patrum’. O vocábulo ’limbus’ significa borda, orla. Essa ideia é
paralela ao Purgatório, e foi criada pelos católicos romanos para denotar um lugar na orla, ou
A palavra hebraica  שְׁאֹולSHËOL pronuncia-se em português ‘seol’, por isso tem sido mais comum o uso da
grafia ‘seol’, mas também encontramos grafada como ‘seol’.
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na borda do inferno, onde as almas dos antigos santos ficavam até a ressurreição. Ensina ainda
essa igreja que o ‘limbus patrum’ (pais) era aquela orla do inferno onde Cristo desceu após sua
morte na cruz, para libertar os pais (os santos do Antigo Testamento) do seu confinamento
temporário, e levá-los em triunfo para o céu. Identificam “o seio de Abraão” como sendo o
‘limbus patrum’ (Lc. 16:23). Mas o ‘limbus patrum’ não tem apoio bíblico, nem existe uma orla
para os pais (os santos antigos).
c) Não é o ‘Limbus Infantus’. A palavra ‘infantus’ refere-se a crianças. Na doutrina
romana, havia no Seol (Hades) um lugar especial de habitação das almas de todas as crianças
não batizadas. Segundo essa doutrina, nenhuma criança não batizada pode entrar no céu. É
inaceitável a ideia do ‘limbus infantus’ como um lugar de prova, também para crianças.
d) Não é um estado que antecede a reencarnação. Não é um lugar de migrações e
perambulações espaciais dos espíritos dos mortos.
Os espíritas gostam de usar o texto de Lucas 16:22-23, para afirmarem que os mortos
podem ajudar os vivos. Mas, Jesus declarou, ao ensinar sobre o assunto, que era impossível que
Lázaro, ou algum outro morto que estivesse no Paraíso, saísse daquele lugar para entregar uma
mensagem aos familiares do rico. Jesus disse que os vivos tinham “a Lei e os Profetas”, isto é,
eles tinham as Escrituras. Os mortos não podiam sair de seus lugares para se comunicar com os
vivos. Portanto, é uma fraude afirmar essa possibilidade de comunicação com os mortos. Os
espíritas usam também equivocadamente João 3:3, para defender a doutrina da reencarnação.
Vários textos bíblicos anulam essa falsa doutrina (Dt. 18:9-14; Jó 7:9-10; Ec. 9:5,6; Lc. 16:31, Hb.
9:27).

1.3 – O QUE É ESTADO INTERMEDIÁRIO
a) É uma habitação espiritual fixa, porém temporária. Biblicamente o estado
intermediário é um modo de existência do espírito entre a morte física e a ressurreição final do
corpo sepultado. No Antigo Testamento, esse lugar é identificado como Seol (no hebraico), e no
Novo Testamento como Hades (no grego). Os dois termos dizem respeito ao reino da morte (Sl.
18:5; 2Sm. 22:5-6). É um lugar espiritual onde os espíritos dos mortos habitam fixamente, até
que seus corpos sejam ressuscitados para a vida eterna, ou para a perdição eterna. É o estado
dos espíritos, fora dos seus corpos, aguardando o tempo em que terão que comparecer
perante Deus.
b) É um lugar de consciência ativa e ação racional. Segundo Jesus descreveu esse
lugar, o rico e Lázaro participam de uma conversação no Seol-Hades, estando apenas em lados
diferentes (Lc. 16.19-31). O apóstolo Paulo descreve-o, no que tange aos salvos, como um lugar
de comunhão com o Senhor (2Co. 5:6-9; Fp. 1:23). A Bíblia denomina-o como um “lugar de
consolação”, “seio de Abraão” ou “Paraíso” (Lc. 16:22-25; 2Co. 12:2-4). Se fosse um lugar
neutro para os espíritos dos mortos, não haveria razão para Jesus identificá-lo com os nomes
que deu. Da mesma forma “o lugar de tormento” não teria razão de ser, se não houvesse
consciência naquele lugar. Rejeita-se, segundo a Bíblia, a teoria adventista que o Seol-Hades é
um lugar de repouso inconsciente. A Bíblia fala dos crentes falecidos como “os que dormem no
Senhor” (1Co. 15:6; 1Ts. 4:13), e isto não se refere a uma forma de dormir inconsciente, mas de
repouso, de descanso. As atividades existentes no Seol-Hades não implicam que os mortos
possam sair daquele lugar, mas que estão retidos até a ressurreição de seus corpos, quando se
apresentarão perante o Senhor (Lc. 16:19-31; 23:43; At. 7:59).

5

1.4 – O SEOL-HADES ANTES E DEPOIS DO CALVÁRIO
a) Antes do Calvário. O Seol-Hades dividia-se em três partes distintas. Para entender
essa habitação provisória dos mortos, podemos ilustrá-lo por um círculo dividido em três
partes. A primeira parte é o lugar dos justos, chamada “Paraíso”, “seio de Abraão”, “lugar de
consolo” (Lc 16.22,25; 23.43). A segunda é a parte dos ímpios, denominada “lugar de
tormento” (Lc 16.23). A terceira fica entre a dos justos e a dos ímpios, e é identificada como
“lugar de trevas”, “lugar de prisões eternas”, “abismo” (Lc. 16:26; 2Pe. 2:4; Jd. 6). Nessa
terceira parte foi aprisionada uma classe de anjos caídos, a qual não sai desse abismo, senão
quando Deus permitir nos dias da Grande Tribulação (Ap. 9:1-12). Não há qualquer
possibilidade de contato com esses espíritos caídos, habitantes do Poço do Abismo.
b) Depois do Calvário. Houve uma mudança dentro do mundo dos espíritos dos
mortos após o evento do Calvário. Quando Cristo enfrentou a morte e a sepultura, e as venceu,
efetuou uma mudança radical no Seol-Hades (Ef. 4:9-10; Ap. 1:17-18). A parte do “Paraíso” foi
trasladada para o terceiro céu, na presença de Deus (2Co. 12:2-4), separando-se
completamente das “partes inferiores“, onde continuam os ímpios mortos. Somente os justos
gozam dessa mudança e esperança pelo dia final, quando esse estado temporário se acabará, e
viverão para sempre com o Senhor, num corpo espiritual ressurreto.

CONCLUSÃO
Essa doutrina bíblica fortalece a nossa fé, ao dar-nos segurança acerca dos mortos em
Cristo, e é a garantia de que a vida humana tem um propósito elevado, além de renovar a nossa
esperança de estar para sempre com o Senhor.

II – A RESSURREIÇÃO DOS MORTOS
INTRODUÇÃO
A doutrina da ressurreição se baseia essencialmente sobre o fato da ressurreição de
Cristo. O Mestre enfatizou e deu um sentido especial a essa doutrina (Jo. 5:28-29), deixando
claro que não haverá uma única, geral e simultânea ressurreição para os mortos, mas sim que
acontecerá em duas fases distintas: a ressurreição dos justos e a dos ímpios.

2.1 – O QUE É RESSURREIÇÃO
a) Sentido original. Duas palavras gregas, ‘anastasis’ e ‘egeiró’, definem o termo
ressurreição. Elas claramente indicam “tornar à vida”, “levantar-se”, “erguer-se”, “despertar”,
“acordar”.
b) Sentido doutrinário. Ressurreição é a outorga da vida ao que havia se extinguido
fisicamente. É o ato do levantamento daquilo que havia estado no sepulcro. Várias vezes nos
deparamos com a expressão “ressurreição dos mortos“ (1Co. 15:12-13, 21 e 42), que se refere a
uma ressurreição geral, de justos e ímpios. Porém, quando se refere aos justos, a expressão no
original é restritiva e se traduz por “ressurreição de entre os mortos”. A expressão “de entre os
mortos” quer dizer os mortos tirados do meio de outros mortos.
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2.2 – CARÁTER GERAL DA RESSURREIÇÃO
a) No Antigo Testamento. Personagens importantes da história do Antigo Testamento
demonstraram sua confiança e crença na ressurreição. Abraão cria na ressurreição (Gn. 22:5,
Hb. 11:17-19); (Jó 19:25-27); um dos filhos de Coré, cantor, salmodiava sobre a ressurreição (Sl.
49:15); o profeta Isaías cria e profetizava sobre a ressurreição (Is. 26:19); Daniel, profeta e
estadista, declarou sua crença na ressurreição (Dn. 12:2-3); e Oséias, um profeta destacado em
Israel, fez o mesmo (Os. 13:14).
b) No Novo Testamento. A doutrina da ressurreição foi declarada e ensinada por Jesus
em seu ministério terrestre (Jo. 5:28,29; 6:39-40, 44 e 54; Lc. 14:13-14; 20:35-36). Ensinada e
reafirmada pelos apóstolos e os pais da Igreja primitiva (At. 4:2). Em Atenas, na Grécia, Paulo
pregou a Jesus Cristo e Sua ressurreição (At. 17:18). Repetiu isso, também, para os filipenses
(Fp. 3:11), aos coríntios (1Co. 15:20), aos tessalonicenses (1Ts. 4:14-16), perante o governador
Felix (At. 24:15). O apóstolo João, não só relatou o ensino de Cristo sobre a ressurreição, mas
ele mesmo ensinou sobre o assunto (Ap. 20:4-6).
c) Alguns exemplos bíblicos de ressurreições literais.
c.1) No Antigo Testamento. A história dramática da ressurreição do filho da mulher
sunamita, através da oração do profeta Eliseu (2Rs. 4:32-37). Há um caso posterior mais
impressionante. O profeta Eliseu já havia morrido e sido sepultado, e um grupo de moabitas,
para fugir de uma perseguição inimiga, lançou o seu morto na cova onde estavam os restos
mortais de Eliseu. Ao tocar os ossos do profeta o morto reviveu e se levantou sobre seus pés
(2Rs. 13:20-21).
c.2) No Novo Testamento. Os exemplos são numerosos, começando pelo ministério
pessoal de Jesus Cristo: a filha de Jairo (Mt. 9:24-25); o filho de uma viúva de Naim (Lc. 7:1315); seu amigo Lázaro, em Betânia, irmão de Maria e Marta (Jo. 11:43-44). Ele mesmo venceu a
morte depois de três dias no sepulcro (Lc. 24:6) e, para confirmar Sua vitória sobre a morte,
alguns corpos de santos mortos anteriormente, ressuscitaram e foram vistos em Jerusalém (Mt.
27:52-53). Mais tarde, entre os apóstolos, Pedro orou ao Senhor e fez reviver a Dorcas (At.
9:37,40,41).

2.3 – TIPOS DE RESSURREIÇÃO
a) Nacional. É, em linguagem metafórica, a restauração e renovação do povo de Israel
em termos políticos, materiais e espirituais (Dt. 4:23-30; 28:62-64; Lv. 26:14-25; Ez. 11:17;
36:24; 37:21; Jr. 24:6; Ez. 36:24-28). O cumprimento cabal da profecia relativa à ressurreição
nacional acontecerá na vinda pessoal do Messias, o Senhor Jesus Cristo (Zc. 14:1-5).
b) Espiritual. Refere-se também, metaforicamente, a um renascimento espiritual dos
que estavam mortos em delitos e pecados (Ef. 2:1) e foram vivificados espiritualmente (Rm.
6:4). Há, no entanto, um sentido literal dessa ressurreição, no que tange à ressurreição
corporal. Porém, o aspecto físico da ressurreição diz respeito aos corpos levantados das
sepulturas, os quais sofrerão uma metamorfose. Isto é: uma transformação do físico para o
espiritual (1Co. 15:52; 1Ts. 4:13-17).
c) Física. Precisamos distinguir esse tipo de ressurreição sob dois ângulos: o temporal e
o escatológico. No sentido temporal, temos o exemplo de pessoas que morreram, foram
sepultadas, e pelo poder de Deus ressuscitaram; posteriormente, voltaram a morrer (2Rs. 4:3237; Mt. 9:24,25). No sentido escatológico, tanto os justos quanto os ímpios vão ressuscitar
7

fisicamente. Os justos levantar-se-ão dos seus sepulcros na vinda do Senhor (1Co. 15:44,52; Jo.
5:29). Os ímpios se levantarão, não com os santos, mas no fim de todas as coisas, no Juízo Final
(Ap. 20:11-15).

2.4 – A RESSURREIÇÃO DOS JUSTOS E A DOS ÍMPIOS
2.4.1. A primeira ressurreição
a) O tempo. Divide-se em três fases distintas. A primeira fase refere-se à ressurreição
de Cristo, identificado como as “primícias dos mortos” (1Co. 15:20). A segunda fase refere-se à
ressurreição dos mortos em Cristo, a qual se efetuará no chamamento especial, por ocasião da
volta do Senhor Jesus sobre as nuvens (1Co. 15:51-52; 1Ts. 4:14-17). A terceira fase da primeira
ressurreição refere-se àqueles mortos no período da grande tribulação, os quais são chamados
de “mártires da grande tribulação”. Refere-se ao restolho da ceifa, isto é, as respigas da
colheita (Ap. 6:9-11; 7:9-17; 14:1-5; 20:4-5).
b) A natureza dos corpos ressurretos. Não importa como os corpos foram sepultados,
se em covas na terra, ou no fundo dos mares e rios, ou cremados. Na realidade, os mesmos
corpos mortos serão ressuscitados. No caso dos mortos em Cristo, seus corpos serão
transformados (1Co. 15:35-38), iguais ao corpo ressurreto de Cristo (Fp. 3:21).

2.4.2 A segunda ressurreição
a) O tempo. Já sabemos que Jesus distinguiu duas ressurreições: a dos justos e a dos
ímpios (Jo. 5:28-29). Alguns intérpretes entendem a ressurreição dos mortos como um só
evento, num mesmo tempo. Declaram que a única distinção é que “uns ressuscitam para a
vida” e outros “para a perdição”. Entretanto, essa teoria é largamente refutada. Na verdade, o
tempo da segunda ressurreição acontecerá no fim de todas as coisas, após o período do
Milênio na Terra, quando haverá o Juízo Final diante do Grande Trono Branco (Hb. 4:13).
b) A natureza dos corpos ressuscitados dos ímpios. Quanto à ressurreição, o processo
será o mesmo que o dos justos. Seus corpos terão todas as partículas físicas reunidas e
transformadas em corpos espirituais, mas sem qualquer glória. À semelhança dos justos no
Hades, os espíritos se unirão aos seus corpos sepultados, para serem julgados por suas obras
(Ap. 20:12; Dn. 12:2). Nenhuma glória, nenhuma beleza, mas totalmente inglório, para que
sejam prestadas contas perante o Supremo Juiz (Hb. 4:13; Rm. 2:5-6; Hb. 9.27).
c) O estado final dos ímpios. Na verdade, os ímpios ressuscitarão para uma “segunda
morte” (Ap. 2:8). Essa “segunda morte” não significa aniquilamento, mas banimento da
presença de Deus (2Ts. 1:9). Esse banimento implica que todos os ímpios serão lançados no
Geena, chamado “Lago de Fogo” (Mt. 25:41-46), que arde continuamente com fogo inapagável
— o tormento eterno (Ap. 14:10-11).

CONCLUSÃO
A esperança da Igreja está baseada na ressurreição de Cristo. Sua morte e ressurreição
são a garantia total de que Ele voltará. Sua vitória sobre a morte foi com glória, triunfo e poder.
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III – O ARREBATAMENTO DA IGREJA
INTRODUÇÃO
Quando a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus, o assunto aparece como um só evento,
mas, no seu contexto doutrinário, haverá duas etapas distintas. A primeira, invisível para o
mundo, é o arrebatamento da Igreja; a segunda, visível, fala da vinda de Jesus em glória,
especialmente para Israel (Ap. 1:8; Zc. 14:4).

3.1 – ESCOLAS DE INTERPRETAÇÃO
Existem três escolas distintas de interpretação, a respeito do arrebatamento da Igreja.
Elas abrem espaço para entendermos como e quando ocorrerá esse grandioso evento.
a) Pós-tribulacionista. Essa escola interpreta que a Igreja remida por Cristo passará
pela Grande Tribulação.
b) Midi-tribulacionista. Ensina que a Igreja entrará no período da Grande Tribulação
até a sua metade. Seus intérpretes se baseiam numa interpretação isolada de Dn. 9:27, cujo
texto fala que depois do opressor firmar um concerto com Israel por uma semana, “na metade
da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares”.
c) Pré-tribulacionista. Podemos começar entendendo essa escola de interpretação
com as palavras de Paulo aos tessalonicenses, quando escreveu: “Porque Deus não nos destinou
para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo” (1Ts. 5:9). Por isso
entendemos que o arrebatamento da Igreja ocorrerá antes que se inicie o período da Grande
Tribulação. É uma interpretação que honra as Sagradas Escrituras e ajusta-se devidamente à
esperança cristã da volta do Senhor nos ares.

3.2 – DUAS PALAVRAS GREGAS RELATIVAS AO ARREBATAMENTO
Encontramos várias palavras gregas, no Novo Testamento, relativas ao arrebatamento,
que podem aclarar nosso entendimento sobre esse assunto. Destacaremos duas palavras
principais:
a) Parousia. Literalmente quer dizer “presença”, “chegada rápida”, “visita”. É a palavra
mais frequentemente usada nas Escrituras para descrever o retorno de Cristo, pois ocorre 24
vezes. Parousia é abrangente e pode referir-se tanto à vinda de Cristo para a Igreja como para o
mundo. Não define apenas a volta de Cristo, até ou sobre as nuvens, mas às vezes se refere à
Sua volta pessoal à Terra (1Co. 15:23; 1Ts. 2:19; 1Ts. 4:15; 5:23; 2Ts. 2:1; Tg. 5:7-8; 2Pe. 3:4).
Portanto, o sentido é geral e não específico. A ênfase maior é dada à vinda corporal e visível de
Cristo.
b) Epiphanéia. Literalmente significa “manifestação”, “vir à luz”, “resplandecer” ou
“brilhar”. O sentido é mais específico, porque se refere especialmente à vinda sobre as nuvens.
É a volta pessoal de Cristo à Terra, que acontecerá com uma manifestação visível e gloriosa
(2Ts. 2:8; 1Tm. 6:14; 2Tm. 4:6-8). É um termo que especifica a volta de Cristo à Terra de modo
mais direto, porque diz respeito à Sua manifestação pessoal ao mundo.
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3.3 – A DIFERENÇA ENTRE AS DUAS ETAPAS DA VOLTA DE CRISTO
No arrebatamento Cristo virá até ou sobre as nuvens (1Ts. 4:17), de modo invisível
para os descrentes, porque virá para os seus santos nos ares. Nesse primeiro evento, Cristo,
pelo poder da Sua Palavra, e com voz de arcanjo, arrebatará num abrir e fechar de olhos a
Igreja remida pelo Seu sangue (1Co. 15:52). Esse arrebatamento acontecerá antes que venha o
anticristo e instale o seu domínio sobre a terra por sete anos.
O segundo evento da volta de Cristo acontecerá no final dos sete anos da Grande
Tribulação, quando Ele destruirá o domínio do Anticristo e instalará seu reino de mil anos (Ap.
19:11; 20:1-60).

3.4 OS PARTICIPANTES DO ARREBATAMENTO DA IGREJA
a) O próprio Senhor Jesus Cristo. Diz a Escritura: “Porque o mesmo Senhor... descerá
do céu” (1Ts. 4.16). O apóstolo Paulo dá ênfase ao senhorio de Jesus conquistado no Calvário,
quando diz: “o mesmo Senhor”. Os vivos em Cristo e os mortos salvos receberão a ordem de
comando do próprio Senhor Jesus Cristo.
b) O arcanjo. A tradução do texto diverge na forma, mas não anula o fato, conforme
está escrito: “à voz do arcanjo” ou “com voz de arcanjo” (1Ts. 4:16). O texto de Daniel indica
que o arcanjo Miguel participará do evento da segunda vinda de Cristo (Dn. 12:1), mui
especialmente da epiphanéia, quando Cristo, rodeado de exércitos celestiais, descerá sobre a
Terra, no monte das Oliveiras (Zc. 14:3-4; Ap. 1:6-7). Porém, no evento do arrebatamento da
Igreja, a participação do arcanjo será efetuada pela voz de comando e chamamento, a qual será
ouvida apenas pelos remidos.
c) Os mortos em Cristo. Naquele dia, os mortos e os vivos em Cristo ouvirão a voz de
chamamento da trombeta do Senhor pelo arcanjo, e “num abrir e fechar de olhos” (1Co. 15:5152), estarão na presença do Senhor nos ares, com corpos glorificados. A palavra “mortos” diz
respeito aos santos que ressuscitarão com seus corpos transformados em corpos espirituais
(soma pneumatikon), enquanto que os corpos dos ímpios permanecerão em suas sepulturas
até o dia do Juízo Final (Ap. 20:12). Assim como Cristo ressuscitou corporalmente, também os
crentes salvos ressuscitarão corporalmente (Lc. 24:39; At. 7:55-56).
d) Os vivos preparados. O mesmo poder transformador, operado nos corpos dos que
morreram no Senhor, atuará nos corpos dos crentes vivos naquele dia. Aos tessalonicenses
Paulo declarou: “depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados” (1Ts. 4:17); e aos
coríntios também disse: “nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados” (1Co.
15:51). Quase que simultaneamente à ressurreição dos mortos em Cristo, os vivos em Cristo
também ouvirão a voz do arcanjo, e num tempo incontável, serão transformados e arrebatados
ao encontro do Senhor nos ares. Os corpos mortais serão revestidos de imortalidade, porque
nada terreno ou mortal poderá entrar na presença de Deus. Será o poder do espírito sobre a
matéria, do incorruptível sobre o corruptível (1Co. 15:53-54). O arrebatamento dos vivos
implica livrá-los do período terrível da Grande Tribulação.

3.5 – OS ELEMENTOS ESPECIAIS DO ARREBATAMENTO
Alguns elementos especiais e misteriosos indicam a natureza e procedimento do
arrebatamento da Igreja na vinda do Senhor.
a) Surpresa. Esse elemento é rejeitado por alguns grupos, que entendem que não
haverá dois eventos distintos: o arrebatamento da Igreja e a vinda pessoal de Cristo. Ora, o que
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a Bíblia nos ensina é que a Igreja, constituída pelos mortos e vivos em Cristo, se encontrará nas
nuvens com o Senhor. Se para alguns a ideia da surpresa é rejeitada, uma grande maioria cristã
prefere o que declara as Escrituras, que destacam o elemento surpresa (Tt. 2:13; Mt. 24:3536,42-44; 25:13). Esse elemento é fundamental, porque a Igreja vive na esperança da vinda do
Senhor.
b) Invisibilidade (1Ts. 4:17). Por que será um evento invisível e para quem? Será
invisível para o mundo material, porque os arrebatados serão constituídos somente dos
transformados. A transformação será tão rápida, que nenhum instrumento cronológico terá
condição de perceber ou marcar o tempo. Quando o crente conquistar esse corpo imaterial, a
matéria perderá totalmente sua força (1Co. 15:43-44,49,51,53).
c) Imaterialidade (1Co. 15:42,52,53). Na verdade, a transformação que ocorrerá na
vinda do Senhor será extraordinária e gloriosa, pois o que é material se revestirá do imaterial, o
corruptível do incorruptível. Todas as limitações da matéria em nossos corpos serão anuladas
completamente, pois, literalmente, nossos corpos serão revestidos de espiritualidade.
d) Velocidade (1 Co 15.52). Para tentar explicar a velocidade do evento, Paulo usou o
termo grego ‘átomos’, que aparece no texto sagrado pela expressão “num momento”, cujo
sentido literal é indivisível (quanto ao tempo, aqui). A palavra ‘átomos’ era usada para denotar
“algo impossível de ser cortado ou dividido”. Também encontramos outras expressões bíblicas
para denotar velocidade, tais como “abrir e fechar de olhos”, ou “o piscar de olhos”. Mesmo
em época avançada e de velocidade da cibernética e da tecnologia, nada poderá contar e
detectar o momento do milagre do arrebatamento da Igreja.

CONCLUSÃO
Estudar e meditar sobre o arrebatamento da Igreja promove nos remidos a fé e a
esperança na vinda do Senhor. Não nos preocupemos, demasiadamente, com as várias teorias
de interpretação sobre o arrebatamento (se ocorrerá antes, no meio ou depois da Grande
Tribulação). Permaneçamos, sim, atentos ao fato de que Jesus virá. Devemos estar preparados
para encontrar com o Senhor.

IV – O TRIBUNAL DE CRISTO
INTRODUÇÃO
Na sequência dos eventos escatológicos, dois deles acontecerão no céu, subsequentes
ao arrebatamento da Igreja: o Tribunal de Cristo e as Bodas do Cordeiro. Os eventos na Terra,
depois do arrebatamento da Igreja, acontecerão durante a Grande Tribulação.

4.1 – O QUE É O TRIBUNAL DE CRISTO
O apóstolo Paulo descreve o cristão, em 1Co. 3:9-15, como um construtor que usa
vários tipos de materiais numa construção. Assim, no sentido espiritual, o valor do seu trabalho
vai depender dos materiais que usará para construir sua obra. Paulo adverte: “cada um veja
como edifica” (1Co. 3.10). A construção do cristão precisa ser feita sobre um fundamento eficaz
e correto, e com materiais de qualidade, que deem sustentação à sua vida espiritual.
Duas palavras distintas, na língua original do Novo Testamento, esclarecem bem o
sentido da palavra tribunal: ‘criterion’ conforme Tg. 2:6 e 1Co. 6:2-4; e ‘bimá’ encontrada em
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2Co. 5:10 (também em Ne. 8:4). O termo ‘criterion’ significa “instrumento ou meio para provar
ou julgar qualquer coisa”. Ou seja: “a regra pela qual alguém julga”, ou “o lugar onde se faz um
juízo”, o tribunal de um juiz ou de juízes. O termo ‘bimá’ comumente significa uma “plataforma
ou um banco de assento onde o juiz julga”. Havia naqueles tempos tribunais militares, e
também o tribunal (bimá ou assento) da recompensa, especialmente utilizado nos jogos gregos
de Atenas. Os atletas vencedores eram julgados perante o juiz da arena e galardoados por suas
vitórias.

4.2 – ASPECTOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CRISTO
a) O tempo. É lógico que o tribunal não pode acontecer logo após a morte de
qualquer cristão. Ele se dará por ocasião de um tempo especial e determinado, depois do
arrebatamento da Igreja.
b) O lugar. Não há texto específico que declare o local, mas o contexto bíblico
indica que uma vez que a Igreja foi arrebatada até as nuvens, nos céus, a instalação do
tribunal de Cristo, inevitavelmente, terá de ser no céu, nas regiões celestiais.
c) Os julgados. Quem será julgado no tribunal? Quais são os sujeitos desse tribunal?
Indubitavelmente, as pessoas julgadas nesse tribunal são os santos remidos por Cristo. O
texto de 2Co. 5:1-10 fala daqueles que lutam nesta vida, para alcançarem o privilégio de
serem revestidos de uma habitação espiritual no céu. Não haverá discriminação nesse lugar.
Só entrarão os salvos, os remidos. Não haverá lugar nesse tribunal para julgamento
condenatório.
d) O juiz. O apóstolo Paulo declara que o exame das obras dos crentes será
realizado perante o Filho de Deus (2Co. 5:10). O próprio Jesus falou que todo o juízo é
colocado nas mãos do Filho de Deus. Faz parte da exaltação de Cristo, depois de Sua
conquista no Calvário, receber do Pai toda a autoridade e poder para julgar.

4.3 – COMO PROCEDERÁ O TRIBUNAL DE CRISTO
a) A forma do exame. E claro que não se trata de examinar quem será salvo ou não. A
salvação do crente implica no ato especial da misericórdia divina, mediante a aceitação da obra
expiatória de Cristo, e a sua manutenção enquanto ele estiver neste mundo. Todo crente está
livre do Juízo se permanecer fiel até o fim (Rm. 8:1; Jo. 5:24; 1Jo. 4:17). Então, o julgamento
não tratará da questão do pecado e da condenação, uma vez que o pecado já foi abolido na
vida do crente, e por isso ele estará no céu.
b) Os materiais da obra de cada crente (1Co. 3:12). O apóstolo Paulo mencionou seis
diferentes materiais, que figurativamente representam os elementos que empregamos na
construção de nossa vida cristã. Os materiais são indicados como ouro, prata, pedras preciosas,
madeira, feno e palha. Os três primeiros são resistentes ao fogo do julgamento de Cristo. Os
três últimos são frágeis e não resistem ao juízo de fogo.
c) A obra de cada um será provada (1 Co 3.13-15). O tribunal de Cristo avaliará os
materiais que temos utilizado na construção do edifício da nossa vida cristã. As obras feitas com
madeira, feno e palha serão manifestas naquele dia, e o galardão será consoante à avaliação
divina. Os materiais de madeira, feno e palha são inflamáveis e perecíveis, por isso tudo o que
for construído com eles não subsistirá.
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d) O juízo que determinará a qualidade das obras feitas (2Co. 5:10). As obras
praticadas pelo crente serão submetidas ao julgamento naquele dia, para se determinar se são
boas ou más. A palavra “mal” na língua grega aparece como ‘kakosou’ ou ‘poneros’ e ambas
significam aquilo que é eticamente mau. Porém, a palavra ‘poneros’, além de denotar maldade,
tem o sentido de se praticar coisas de total inutilidade. Portanto, o que Paulo entendia como
obras más era a prática de coisas sem utilidade alguma, feitas com materiais espiritualmente
imprestáveis.

4.4 – O EXAME FINAL NO TRIBUNAL DE CRISTO
No texto de 1Co. 3:14-15 está declarado que haverá dois resultados finais do exame (a
prova do fogo) das obras manifestas: o recebimento e a perda da recompensa.
a) Perda da recompensa. Esse fogo nada tem a ver com o fogo do geena. O fogo do
tribunal de Cristo é figura da luz que revela as impurezas, ou seja, a purificação. Portanto, as
obras feitas por impulso carnal, e para a ostentação da carne, não suportarão o calor do fogo
de Deus, por mais bonitas que sejam, serão desaprovadas.
b) Obtenção da recompensa. As obras praticadas com materiais indestrutíveis na
prova do fogo serão dignas da recompensa final. O Novo Testamento apresenta várias
recompensas, mas destaca algumas relativas às atividades especiais. O próprio Senhor Jesus,
Juiz desse tribunal, é quem fará a entrega dos prêmios, galardões, recompensas (2Co. 9:6). Ele
declara a João, na ilha de Patmos, dizendo: “O meu galardão está comigo para dar a cada um
segundo as suas obras” (Ap. 22:12). O apóstolo Paulo declara, também, que todo crente
receberá o seu louvor (elogio) da parte de Deus (1Co. 4:5).
c) Tipos de recompensas. O Novo Testamento usa uma linguagem especial, dos
tempos do primeiro século da era cristã, relativa ao tipo de galardão que os vencedores das
olimpíadas gregas e romanas recebiam como prêmio. Havia coroas de vários materiais,
representando o tipo de vitória conquistada por aqueles vencedores (1Co. 9:24-25).
c.1) A coroa da vitória (1Co. 9:25). A vida cristã se constitui numa batalha espiritual
contra três inimigos terríveis: a carne, o mundo e o diabo. Esta coroa é denominada, também,
como coroa incorruptível, porque se refere à conquista do domínio do crente sobre o velho
homem.
c.2) A coroa de gozo (1Ts. 2:19; Fp. 4:1). A palavra gozo significa prazer, alegria,
satisfação. Uma das atividades cristãs, que mais satisfazem o coração do crente, é ganhar
almas. Isto é, praticar o evangelismo pessoal e ganhar pessoas para o reino de Deus. Na busca
do gozo nesta vida, nada é comparável a ganhar almas salvas para Cristo, livrando-as da
perdição eterna. Por isso, quem ganha almas sábio é (Pv. 11:30; Dn. 12:3).
c.3) A coroa da justiça (2Tm. 4:7-8). É o prêmio dos fiéis, dos batalhadores da fé, dos
combatentes do Senhor, os quais vencendo tudo, esperam a Sua vinda.
c.4) A coroa da vida (Ap. 2:10; Tg. 1:12). Não se trata da simples vida que temos aqui.
Essa coroa é um prêmio especial, porque implica conquista de um tipo de vida superior à vida
terrena, ou à simples vida espiritual, como a tem os anjos. É a modalidade de vida conquistada
mediante a obra expiatória de Cristo Jesus — a vida eterna. É o galardão da fidelidade do
crente.
c.5) A coroa de glória (1Pe. 5:2-4). Certos eruditos da Bíblia entendem que esta coroa
é o galardão dos ministros fiéis, que promoveram o reino de Deus na Terra, sem esperar
recompensa material.
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CONCLUSÃO
A lição maior que aprendemos, acerca do tribunal de Cristo, consiste em atentarmos
diligentemente para a nossa responsabilidade individual, como cristãos, no que se refere às
nossas ações, tanto as de caráter social quanto espiritual, praticadas em benefício do reino de
Deus.

V – AS BODAS DO CORDEIRO
INTRODUÇÃO
A ceia das Bodas do Cordeiro é a expressão máxima da relação entre Cristo e Sua
Igreja. É a figura do casamento, do esposo e da esposa, que aparece na Bíblia em várias
passagens (Jo. 3:29; 2Co. 11:2; Ef. 5:25-33; Ap. 19:7-8; 21:1-22:7). O texto de Mateus 25
apresenta uma parábola de Jesus que retrata a história de um casamento, e que oferece dupla
interpretação: uma sobre Israel e outra a respeito da Igreja.

5.1 – ANALOGIA CORRETA DA PARÁBOLA
a) Fundo histórico. Jesus ilustrou Seu ensino utilizando-se do costume oriental para o
casamento. Depois de feitas as cerimônias religiosas, começava-se a celebração festiva do
casamento. A festa podia prolongar-se por vários dias, dependendo das possibilidades do pai da
noiva. Nos festejos noturnos, os convidados deviam sempre ter lâmpadas acesas. No caso da
história de Jesus, o noivo atrasou. Os convidados deveriam estar devidamente preparados, com
azeite em suas vasilhas e nas lâmpadas. Qualquer convidado sem lâmpada era considerado um
estranho, e não podia entrar na festa.
b) Correntes de interpretação. A primeira interpretação diz que as virgens
representam o remanescente judeu (144 mil) salvo no período da Grande Tribulação. A
segunda distingue os dois grupos como uma representação dos crentes salvos, e dos crentes
apenas nominais, no seio da Igreja, quando da vinda de Cristo. A terceira interpreta as dez
virgens como um todo, e também cada crente individualmente.
c) Quem são as dez virgens? (Mt. 25:1). Não são dez pretendentes do esposo. Nem
são dez igrejas cristãs, que competem pelo mesmo esposo. São, na verdade, os crentes
individualmente, que compõem o corpo da Igreja (a esposa do Cordeiro). O número dez não
tem um significado dogmático ou doutrinário, mas, sim um sentido de inteireza. Representa a
noiva na sua inteireza. Jesus via a Igreja como um todo, o corpo invisível em toda a Terra (1Co.
12:12,14,27). Ele via, também, a igreja local e visível, isto é, os membros em particular.
d) Por que as palavras “esposo” e “esposa”? No Oriente, o noivado é tão sério quanto
o casamento. Na história bíblica a mulher comprometida em noivado era chamada esposa, e
apesar de não estar unida fisicamente ao noivo, ela estava obrigada à mesma fidelidade como
se estivesse casada (Gn. 29:21; Dt. 22:23-24; Mt. 1:18-19). A Igreja é a esposa de Cristo porque
está comprometida com Ele (Ap. 19:7; 21:9; 22:17).

5.2 – AS CONDIÇÕES ESPIRITUAIS DA ESPOSA (Mt. 25:2-5)
a) Duas classes de crentes: os insensatos e os cautelosos. Essas duas classes são uma
realidade espiritual na Igreja de Cristo. São identificadas por Jesus como as loucas e as
prudentes. As loucas representam os cristãos insensatos e alienados espiritualmente. São
aqueles cristãos que não agem racionalmente na sua vida de fé, por isso não sabem o que estão
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fazendo. As prudentes representam os cristãos cautelosos e previdentes, que mantêm uma
vida de vigilância e espiritualidade.
b) Ingredientes indispensáveis para estar nas bodas. Aquelas virgens tinham vasilhas
e lâmpadas (Mt. 25:7-9). Mas precisavam, na verdade, ter o principal elemento: o azeite. As
loucas não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes sim, estavam devidamente
preparadas. Aquelas virgens tinham que ter vestidos brancos de linho fino (Ap. 19:8), lavados
no precioso sangue do Cordeiro (Ap. 7:14). Precisavam de calçados do Evangelho da Paz (Is.
52:7; Ef. 6:15). Tinham que ter vasilhas para o azeite (Mt. 25:4; Ef. 5:18) e o próprio azeite (Mt.
25:3-4), que é símbolo do Espírito Santo.

5.3 – O TEMPO DAS BODAS (Mt. 25:6)
a) O sentido do clamor da meia-noite. O texto diz: “Mas à meia-noite, ouviu-se um
clamor” (Mt. 25:6). Que representa a meia-noite? É o tempo do clímax da esperança da Igreja.
É o fim e o princípio de um tempo (dia, dispensação, era). É a hora do silêncio total, quando
todos dormem. Pode ser a consumação ou princípio de um novo dia ou tempo. Não é difícil
estabelecer o tempo desse evento. Ele acontecerá entre o arrebatamento da Igreja e a segunda
fase da volta de Cristo à Terra. Ocorrerá, precisamente, logo após o julgamento das obras dos
crentes no tribunal de Cristo, visto que em Ap. 19:8, a esposa aparece vestida de linho fino que
“são as justiças dos santos”.
b) O Dia de Cristo (Fp. 1:10). Na linguagem escatológica a palavra “dia” é interpretada,
literal ou figuradamente, dependendo do seu contexto. Dia pode, então, representar ano, ou
seja, um dia igual a um ano, conforme se percebe na profecia de Daniel capítulo 9. Destacamos
no contexto bíblico quatro dias (anos, tempos) históricos para a humanidade: o “dia do
homem” (1Co. 4:3), que compreende o tempo da história da humanidade; o Dia de Cristo (Fp.
1:10), que diz respeito, especialmente, ao tempo de sete anos, nos quais a Igreja estará no céu,
e simultaneamente ocorrerá na Terra a Grande Tribulação; o Dia do Senhor (1Ts. 5:2), a
manifestação pessoal e visível de Cristo no final da Grande Tribulação, e durará mil anos
(Milênio); e, finalmente, o Dia de Deus (2Pe. 3:12-13), que é o tempo do Juízo Final e da
restauração de todas as coisas, o começo do Reino eterno.
Neste estudo, o Dia de Cristo abrange três fatos escatológicos especiais, os quais são: o
encontro da Igreja com Cristo nas nuvens (1 Co 15.51,52; 1 Ts 4.14-17); o tribunal de Cristo (2
Co 5.10; Fp 1.10; 2 Co 1.14; Ef 5.27); e, as bodas do Cordeiro (Ap 19.7).

5.4 – CARACTERÍSTICAS DAS BODAS
a) Lugar das bodas (Ap. 19.1; 21:9). Pela ordem normal dos acontecimentos
escatológicos, esse evento acontecerá no céu. Quando João declarou “ouvi no céu como que
uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia!”, ele identificou naturalmente o
lugar. Alegria e triunfo pelas vitórias do Cordeiro são demonstradas, e em seguida surge a noiva
do Cordeiro já glorificada, coroada e preparada para o glorioso casamento. Entendemos, então,
que o céu é o lugar mais adequado para esse acontecimento extraordinário.
b) Participantes das bodas. O casamento é de Cristo com a Igreja, mas os convidados
são muitos. De acordo com Dn. 12:1-3 e Is. 26:19-21, o Israel salvo da Grande Tribulação e os
santos do Antigo Testamento são os convidados especiais. Devemos ter cuidado na
interpretação desse evento, para não confundirmos nem misturarmos os fatos que envolvem
as bodas no céu e as bodas na Terra. No céu, as bodas são da Igreja com o Cordeiro (Ap. 19:79). Na Terra, as bodas envolvem Israel e o Cordeiro (Mt. 22:1-14; Lc. 14:16-24; Mt. 25:1-13).
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CONCLUSÃO
A cena das bodas no céu difere das bodas na Terra. No céu, somente a Igreja e seus
convidados participarão. Na Terra, Israel estará esperando que o esposo venha convidá-lo a
conhecer a esposa (a Igreja), que estará reinando com Ele no período milenar.

VI – A GRANDE TRIBULAÇÃO
INTRODUÇÃO
Na sequência dos eventos escatológicos, enquanto a Igreja arrebatada e ressuscitada
está no céu (nos ares) com Cristo, inicia-se um novo e terrível período na Terra, identificado na
linguagem bíblica como a Grande Tribulação. Esse período será precedido por vários sinais,
reconhecidos pelos que leem e estudam as profecias bíblicas.

6.1 – O QUE É A GRANDE TRIBULAÇÃO
a) O sentido da palavra “tribulação” na Bíblia. Na língua grega do Novo Testamento,
tribulação aparece como ‘thilipsis’, que significa “colocar uma carga sobre o espírito das
pessoas”. Na tradução da Vulgata Latina, a palavra é ‘tribulum’ e se refere a uma espécie de
grade para debulhar o trigo. Ou seja, o instrumento que o lavrador usa para separar o trigo da
sua palha. A ideia figurada aqui é afligir, pressionar. Analisada à luz do contexto bíblico, a
palavra pode referir-se tão-somente a um tipo de pressão, aflição ou angústia pela qual se
passa na vida cotidiana. Outras vezes tem o sentido escatológico.
b) O sentido da expressão “Grande Tribulação”. A expressão é essencialmente
escatológica. No Antigo Testamento é identificada por outros nomes, tais como “o dia do
Senhor” (Sf. 1:14-18; Zc. 14:1-4); “a angústia de Jacó” (Jr. 30:7); “a grande angústia” (Dn. 12:1);
“o dia da vingança” (Is. 63:1-4); “o dia da ira de nosso Deus”. No Novo Testamento, a expressão
ganha maior sentido com o próprio Senhor Jesus identificando aquele tempo como período de
“grande aflição” (Mt. 24:21), depois em Ap. 7:14, como Grande Tribulação.
c) A Igreja estará na Grande Tribulação? Existem duas linhas de entendimento acerca
desse assunto: uma acredita que a Igreja não estará no primeiro período da Grande Tribulação;
outra afirma que a Igreja sofrerá no primeiro período da Grande Tribulação. Os partidários do
arrebatamento da Igreja depois da Grande Tribulação insistem que os rigores da tribulação são
exclusivamente para Israel. Porém, entendemos que o arrebatamento dos santos em Cristo se
dará, nem na metade nem depois da tribulação, mas exatamente antes dela, para livrar a Igreja
desse inigualável tempo de sofrimento (1Ts. 1:10; 3:10).
Podemos perceber que os juízos catastróficos de Deus sobre Israel e o mundo
naqueles dias só terão início depois que a Igreja for retirada da Terra. Até o capítulo 5 de
Apocalipse se fala da Igreja, mas no capítulo 6, quando se iniciam os juízos, a Igreja não mais
aparece, senão no capítulo 19.
Os partidários da ideia de que a Igreja estará na primeira metade da Grande Tribulação
confundem essa metade, que será de uma falsa paz negociada entre Israel e o Anticristo (Dn.
9:27). Não cremos que a Igreja necessite da paz do Anticristo, bem como não podemos
interpretar o cavaleiro do cavalo branco de Ap. 6:2 como sendo Cristo, uma vez que na
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sequência do texto os outros cavalos e seus cavaleiros são demonstrações dos juízos divinos
(Ap. 6:2-8).

6.2 – PROPÓSITOS DA GRANDE TRIBULAÇÃO
Dois principais propósitos se destacam: o primeiro é levar Israel a receber o seu
Messias; e o segundo é trazer juízo sobre todo o mundo, especialmente, sobre as nações
incrédulas.
a) Levar Israel a receber o Messias. O profeta Jeremias profetizou que esse tempo
seria identificado como “o tempo da angústia de Jacó” (Jr. 30:7). Revela que será um tempo
especial para os filhos de Jacó, isto é, Israel. Os eventos desse período são indicados na Bíblia
como “o povo de Daniel”, “a fuga no sábado”, “o templo e o lugar santo”, “o santuário”, “o
sacrifício”, e outras mais, todas expressões típicas da experiência política e religiosa de Israel.
Portanto, antes de qualquer outra coisa, esse é um período especial para o povo judeu.
Outrossim, o propósito de Deus para Israel na tribulação é trazer à conversão esse
povo, porque parte dele se converterá e entrará com o Messias no reino milenar (Ml. 4:5-6).
Quando o Messias surgir, não só os judeus povoarão a Terra, mas uma multidão de
gentios se converterá pela pregação do remanescente judeu (Mt. 25:31-46; Ap. 7:9) e entrará
no reino milenar de Cristo.
b) Trazer juízo sobre o mundo. Ap. 3:10 revela esse propósito quando fala à igreja de
Filadélfia: “também eu te guardarei da hora da angústia que há de vir sobre o mundo inteiro”. A
mensagem é para a Igreja e dá a garantia de que será guardada daquele tempo. Mais uma vez,
compreende-se que a Igreja não passará pela Grande Tribulação. Entendemos que esse período
alcançará todas as nações da Terra (Jr. 25:32-33; Is. 26:21; 2Ts. 2:11-12), e Deus as julgará por
sua impiedade. Diz a Bíblia que as nações da Terra serão enganadas pelo ensino da grande
meretriz religiosa, chamada Babilônia (Ap. 14.8), e seguirão ao Falso Profeta na adoração à
Besta (Ap. 13:11-18). Esses juízos virão para purificar a Terra, e quando o Messias assumir o
comando mundial de governo, haverá paz e justiça.

6.3 – O TEMPO DA GRANDE TRIBULAÇÃO
Não há texto bíblico mais explícito, quanto ao tempo da Grande Tribulação, do que a
profecia de Daniel em 9:24-27, acerca das setenta semanas determinadas por Deus, para a
manifestação dos juízos de Deus sobre Israel e sobre o mundo.
a) O que são as setenta semanas. A identificação começa com Dn. 9:24: “Setenta
semanas estão determinadas”. A palavra semana interpreta-se como semana de dias. O
número sete indica a quantidade de dias da referida semana. Porém, a palavra dia interpreta-se
como ano. Cada dia equivale a um ano, e sete dias multiplicados por setenta (70 x 7) dá o total
de 490 anos.
b) Os três períodos das 70 semanas. O primeiro período de sete semanas, equivalente
a 49 anos, teve o seu início no reinado de Artaxerxes, através de Neemias, copeiro-mor (Ne.
2:1,5,8), quando pediu ao rei para voltar à sua terra e reedificar a cidade e os seus muros.
Ocorreu em 445 a.C. quando foi dada a ordem “para restaurar e reedificar Jerusalém” (Dn.
9:25).
O segundo período de 62 semanas, equivalente a 434 anos, refere-se ao tempo do fim
do Antigo Testamento até a chegada do Ungido, o Messias. Nesse período, o Ungido seria
rejeitado, ultrajado pelo seu povo e morto (Dn. 9:26). Cumpriu-se esse segundo período até o
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ano 32 d.C, quando Cristo, o Ungido, foi rejeitado e morto pelos judeus. Até então, 69 semanas
(ou 483 anos) se cumpriram.
O terceiro período abrange “uma semana” (7 anos) conforme está no texto de Dn.
9:27. Misteriosamente, acontece um intervalo profético na sequência natural das 70 semanas,
identificado como os tempos dos gentios (o nosso tempo), no qual se destaca, especialmente, a
Igreja constituída de um povo remido por Jesus, e que está em evidência até o seu
arrebatamento para o céu. Terá início, em seguida, a última semana, a 70ª.
c) A última semana profética. No texto de Dn. 9.26 surge “um povo e um príncipe” que
virão para assolar e destruir Israel sob “as asas das abominações”. Esse príncipe não é outro
senão o “assolador”, o “Anticristo”, o “homem do pecado” e o “príncipe que há de vir” (Dn.
9:26). Ele fará uma aliança com Israel “por uma semana” (Dn. 9:27). Virá com astúcia e
inteligência. Sua capacidade de persuasão será enorme e, na aliança que fará com Israel, não
terá a plena aprovação desse povo. Sua tentativa será restabelecer a paz, sobretudo no Oriente
Médio, oferecendo um tratado. O mundo todo o honrará e o admirará naqueles dias. Ele se
levantará de uma força política mundial, uma confederação europeia, que, na linguagem
figurada da profecia aparece como “um chifre pequeno” que surge do meio de “dez chifres” do
“animal terrível e espantoso”, conforme Dn. 7:8. Esse “animal terrível e espantoso” pode ser
identificado como o sistema europeu, equivalente ao antigo Império Romano.
Num breve espaço, “metade da semana” (três anos e meio), esse líder alcançará o
apogeu do seu domínio mundial, e então haverá uma falsa paz. Nesse momento se dará o
rompimento da aliança com Israel. O príncipe, embriagado pelo poder político, entrará em
Israel e então se iniciará “a grande angústia de Israel” (2Ts. 2:4; Ap. 13:8-15), a Grande
Tribulação.

CONCLUSÃO
A Grande Tribulação não se destina à Igreja de Cristo e, sim, para o povo de Israel e o
mundo gentio. Todos os juízos de Deus profetizados terão o seu cumprimento. Ninguém sabe
quando se dará o arrebatamento da Igreja findando o parêntese profético entre a 69ª semana e
70ª. Não sabemos o dia da volta do Senhor, mas sabemos que é a nossa missão principal —
pregar o Evangelho e dar testemunho de Cristo diante dos homens.

VII – ISRAEL NA GRANDE TRIBULAÇÃO
INTRODUÇÃO
É o povo de Israel a razão mais evidente da Grande Tribulação. Ele é o alvo principal
por causa das suas relações com o plano redentor de Deus para com a humanidade. Israel foi
escolhido para representar os interesses divinos na Terra. Mas, lamentavelmente, não foi fiel
aos pactos e, por isso, houve a mudança no plano divino. Sua desobediência, prevaricação e
idolatria serão castigadas nesse período. No entanto, o propósito de Deus não é só o de
castigar Israel, mas também o de mostrar sua fidelidade e amor para com o Seu povo.

7.1 – A MULHER VESTIDA DE SOL (Ap. 12:1-2)
Depois dos vários eventos catastróficos, efetivados pela abertura dos sete selos e das
sete trombetas, surge um intervalo com uma série de visões, e então haverá o derramamento
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das sete taças de pragas sobre a Terra. Três personagens são destacados no capítulo 12 de
Apocalipse: a mulher vestida de sol, o grande dragão vermelho e o filho varão.
a) Quem é a mulher vestida de sol? Há várias interpretações acerca dessa mulher e o
que ela representa. Segundo a linha de interpretação que adotamos, entendemos que ela não
representa a Igreja de Cristo, uma vez que esta já estará no céu com Cristo. Também a mulher
não representa a Igreja do Antigo Testamento, nem tampouco representa Maria, a mãe
humana de Jesus. Indiscutivelmente, representa o povo de Israel.
b) Os símbolos da mulher. Os símbolos que estão em torno da mulher — o sol, a lua e
12 estrelas — estão associados aos filhos de Israel (Gn. 37:9; Jr. 31:35-36; Js. 10:12-14; Jz. 5:20;
Sl. 89:35-37).

7.2 – O GRANDE DRAGÃO VERMELHO
Representa Satanás (Ap. 12:9). Essa criatura animalesca e vermelha é a figura do poder
do mal, e da destruição que virá sobre a nação israelita naqueles dias. O vermelho indica o seu
poder sanguinário, objetivando matar especialmente a mulher e seu filho.
a) O poder do dragão. Um detalhe especial desse dragão são as sete cabeças e dez
chifres, além de sete coroas sobre essas cabeças (Ap. 12:3). As mesmas características desse
dragão aparecem sobre a Besta nos capítulos 13 e 17 de Apocalipse. Os poderes que a Besta
(Anticristo) demonstrará, nos dias da Grande Tribulação, serão advindos de Satanás. As sete
cabeças, e os diademas sobre elas, simbolizam os grandes reinos e os poderes desses reinos.
Satanás usará de toda a sua força para destruir Israel naqueles dias. Ele é o dragão vermelho
que se lançará contra o povo de Deus, representado pela mulher.
b) Que representam as estrelas do céu? (Ap. 12). Alguns intérpretes afirmam que
serão homens proeminentes do mundo, que se levantarão contra Israel para destruí-lo da face
da Terra. Porém, a interpretação mais aceitável indica que se trata de demônios, sob a égide de
Satanás, os quais, lançados sobre o mundo, promoverão grande desordem moral, social e
espiritual no seio da humanidade.
c) Quem é o filho varão (Ap. 12:5). Os intérpretes divergem aqui. Há os que afirmam
tratar-se da Igreja equivocadamente. Outros entendem que se trata dos mártires da Grande
Tribulação, e outros afirmam que esse filho varão representa o remanescente judeu de então.
c.1) Jesus, o mais evidente. A interpretação mais aceitável diz que esse filho varão
representa Jesus, uma vez que somente Ele, o Messias, “regerá as nações com vara de ferro”. O
Salmo 2 é messiânico e se constitui num rico contexto do cumprimento da profecia de
Apocalipse 12:5. Israel representa a mulher, e o filho varão representa Jesus. Ele nasceu de uma
mulher israelita. Por isso, quando o texto diz que a mulher (Israel) deu à luz um filho varão,
está, na realidade, falando do nascimento humano de Jesus. Quando fala que o “filho foi
arrebatado para Deus e para o seu trono”, refere-se à ascensão vitoriosa de Cristo depois da
Sua ressurreição.
Há um paralelo entre Apocalipse 12 e Miquéias 5, que identifica a mulher como a
nação israelita. Mq. 5:2 fala sobre o nascimento dAquele que seria o Senhor em Israel, o
Messias. Entretanto, por causa da rejeição deste governante (o Messias), na Sua primeira vinda,
a nação foi posta de lado. O texto de Mq. 5.3 declara assim: “os entregará até ao tempo em que
a que está de parto tiver dado à luz”, indicando que a nação estará com dores de parto até ao
tempo de dar à luz o filho. Também em Rm. 9:4-5 o apóstolo Paulo fala dos israelitas e declara
que Cristo veio de Israel, segundo a carne.
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c.2) A tentativa inútil do grande dragão contra o filho varão. Satanás, o grande
dragão vermelho, não conseguirá alcançar o filho varão, porque ele foi arrebatado para o seu
trono. O filho varão de Israel, arrebatado do poder de Satanás, um dia descerá em grande
pompa sobre o monte das Oliveiras (Zc. 14:1-9) e então tomará as rédeas do governo mundial
sob o poder do Diabo, o Anticristo e o Falso Profeta.
Na vinda poderosa do filho, o Anticristo e o Falso Profeta serão lançados no Lago de
Fogo (Ap. 19:19-20). No mesmo ímpeto da gloriosa vinda do filho varão, o grande dragão, que é
Satanás, será amarrado e lançado no Poço do Abismo (Ap. 12:7-9; 20:1-3).

7.4 – A FUGA DA MULHER PARA O DESERTO (Ap 12.6)
a) O deserto (Ap. 12:6). Não se refere especificamente a um lugar geográfico, mas
metafórico. Nas terras do Oriente Médio o deserto é o lugar mais apropriado para fugitivos. A
mulher representa a nação de Israel, depois de perseguida pelo grande dragão vermelho, que
foge para um lugar de refúgio no deserto, para escapar da fúria do dragão, o Diabo.
b) O período do refúgio (Ap. 12:6). As pressões sobre Israel serão enormes naquele
período, mas o grupo fiel encontrará refúgio por 1.260 dias. No calendário judaico de 360 dias,
os 1.260 dias equivalem à metade da semana profética de Daniel 9:27, ou seja, três anos e
meio. Essa mesma cifra de 1.260 dias equivale a outras cifras, tais como quarenta e dois meses,
ou “um tempo, tempos e a metade de um tempo”. Essa diferença de linguagem não muda o
sentido real da profecia, porque a cifra é a mesma. É exatamente o período mais terrível que
sobrevirá sobre Israel na sua terra.
c) O remanescente judeu (Ap. 12:17). No período final da Grande Tribulação, o
remanescente judeu, constituído de israelitas fiéis ao antigo pacto, não se submeterá ao
sistema do Anticristo, que é a Besta que subiu do mar de Ap. 13:1-2, e terá que fugir para o
deserto (Ap 12.17). É, sem dúvida, o remanescente judeu salvo na Grande Tribulação.

7.5 – UMA BATALHA ANGELICAL NO CÉU (Ap. 12:7-9)
a) O arcanjo Miguel. Nessa batalha, os anjos de Deus sob o comando do arcanjo
Miguel, o protetor dos filhos de Israel, abatem completamente os anjos caídos sob o comando
de Satanás, o grande dragão vermelho. É interessante notar que Miguel está ligado ao destino
do povo de Israel (Dn. 12:1). Ele é o guardião dos interesses divinos para com Israel, conforme
vemos em Dn. 10:13,21; Jd. 9.
b) Satanás, o dragão vermelho. Nessa batalha vemos o esforço de Satanás para
neutralizar o plano vindicativo de Deus, através dos anjos, na história do mundo, e
especialmente quanto a Israel. É um conflito entre o bem e o mal. Satanás é o grande dragão
vermelho, que mais uma vez investe contra o poder de Deus, representado pelo arcanjo Miguel
e seus anjos. Mas o dragão é derrotado fragorosamente e expulso do céu. Os seus domínios
foram desfeitos.
c) A vitória do bem sobre o mal. Na visão de João, o dragão quis devorar o filho varão
da mulher, mas foi impedido por uma força maior, uma milícia superior a dele. Essa batalha
indica que os poderes de Satanás foram reduzidos, e o mundo começa a se preparar para
receber o Messias. Aprendemos aqui que o direito sempre triunfará sobre o erro, o bem sobre
o mal, a verdade sobre a mentira. As vantagens de Satanás foram anuladas, para que a vitória
do povo de Deus prevalecesse no mundo. No texto de Ap. 12:9, o dragão vermelho é definido
como “o acusador” (Diabo), a “antiga serpente”.
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CONCLUSÃO
Depois da vitória de Miguel e seus anjos, contra o dragão e seus aliados (demônios),
diz a Bíblia que houve regozijo e alegria no céu (Ap. 12:10). Esta alegria resulta do fato que a
Grande Tribulação findará para Israel e para o mundo, quando Cristo voltar gloriosamente.

VIII – OS GENTIOS NA GRANDE TRIBULAÇÃO
INTRODUÇÃO
Os povos gentios têm um papel preponderante na Grande Tribulação, por permissão
de Deus, porque fazem parte de um programa divino que há de cumprir-se naquele período.

8.1 – OS TEMPOS DOS GENTIOS (Lc. 21:24)
a) Que são os tempos dos gentios. O texto de Lucas refere-se a um período especial
no qual Jerusalém será pisada pelos gentios.
b) A duração dos tempos dos gentios. Esse período (não o da Grande Tribulação), teve
seu início quando, uma parte de Israel, foi levada de sua terra para o cativeiro na Babilônia em
586 a.C. (2Cr. 36:1-21; Dn. 1:1-2) e só terminará quando Cristo voltar para governar sobre todo
o mundo, e assumir o trono de Davi (Lc. 1:31-32).

8.2 – O CURSO DOS TEMPOS DOS GENTIOS
Duas revelações paralelas, no livro de Daniel, nos dão a descrição completa desse
período.
a) O paralelo entre os capítulos 2 e 7 de Daniel. No capítulo 2 a visão foi dada a um rei
pagão, Nabucodonosor, e no capítulo 7 a visão foi dada a um servo de Deus, o profeta Daniel. A
Nabucodonosor Deus revelou o lado político dos reinos gentios, representados na grande
estátua. A Daniel Deus revelou o lado moral e espiritual desses reinos, representados pelos
“quatro animais”. A história política havia sido mostrada a Nabucodonosor, mas a história
espiritual foi mostrada a Daniel.
Notemos ainda o seguinte: No capítulo 2, as figuras representadas são tomadas da
esfera inanimada, materiais como ouro, prata, bronze, ferro e barro. No capítulo 7, as figuras
são representadas por seres animados, aqueles animais estranhos.
b) Os quatro ventos e o Mar Grande (Dn 7.2).
b.1) Os quatro ventos. Simbolizam os poderes celestiais, que movimentam o mundo
nos seus quatro pontos cardeais. São ventos que agitam as nações do mundo nos seus quatro
cantos, e podem representar as grandes comoções políticas, conflitos sociais e mudanças
climáticas. São poderes usados por Deus para agitar a humanidade. São específicos. Obedecem
e cumprem fielmente sua missão, agitando geologicamente mares, rios e a terra com seus
vulcões. Açoitam a Terra varrendo os continentes, e também sopram brandamente sobre a
Terra, avisando-a de possíveis catástrofes.
b.2) O Mar Grande. Duas correntes de interpretação têm sido apresentadas por vários
estudiosos. Uns interpretam o Mar Grande como representando toda a humanidade, e não se
refere a nenhum mar em particular. No entanto, esse não é outro, senão o mar Mediterrâneo,
21

uma vez que, os quatro reinos mundiais (Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma) surgem junto
dele.
A palavra “mar”, na linguagem escatológica, sempre representa as nações gentílicas
(Is. 17:12-13). O ressurgimento do antigo Império Romano é identificado geograficamente na
Bíblia como sendo junto ao Mar Grande, que é o Mediterrâneo. O animal terrível e espantoso
de Daniel 7:3, que representa o Império Romano, saía do Mar Grande.

8.3 - O PODER DOS GENTIOS (Dn. 7:3-8)
a) O leão com asas de águia (v.4). Assim como a cabeça de ouro, da estátua do
capítulo 2, o leão na visão de Daniel (Dn. 2:37-38) representa o reino da Babilônia. No mundo
animal o leão é o rei dos animais, por isso Nabucodonosor destacou-se como o leão, pela sua
riqueza e imponência. Era um leão com asas de águia. A águia é uma ave solitária e rainha dos
ares, e indica a conquista de uma extensão territorial. Dn. 7:4 diz que depois “foram-lhe
arrancadas as asas” para indicar a queda do poderio desse rei diante do poder de Deus (Dn.
4:24-25,32-37).
b) O urso destruidor (v.5). Representa o império medo-persa que derrotou a Babilônia,
e na visão do capítulo 2 é representado pelo peito e os braços de prata (Dn. 2:39). Diz o texto
que o urso surgiu com três costelas entre os dentes. Isto indica que dominou sem reservas as
nações à sua frente. O texto de Dn. 2 esclarece melhor esse fato, pois os braços da estátua
indicam mais especificamente a aliança da Média e da Pérsia. Daí o reino medo-persa,
conhecido pelos reis que o governaram, Ciro, o persa (Dn. 10:1) e Dario, o medo (Dn. 11:1).
c) O leopardo altivo (v.6). Animal de indescritível rapidez representa o império grego,
em paralelo com o ventre e as coxas de cobre (ou bronze) da estátua de Dn. 2:32. Esse
leopardo, dada a sua rapidez, conquistou o mundo velozmente, a saber: Alexandre, o Grande.
O animal tinha quatro asas (Dn. 7:6) denotando o seu rápido progresso em apenas 12 anos.
Tinha também quatro cabeças, que tipificam as quatro divisões do império grego logo depois
da morte de Alexandre, o seu conquistador.
d) O animal terrível e espantoso (v.7). A característica principal desse animal é o fato
de não haver nele nada comparável no mundo animal. Era, de fato, incomparável em força e
presença, e representa o Império Romano. No capítulo 2, esse império é representado pelas
pernas de ferro e os pés com mistura de ferro e barro (Dn. 2:33,41). O animal se destaca pela
força bruta e dureza típica do ferro, metal que o representa. Na história mundial, esses quatro
impérios foram fortes e tiveram seu final com o quarto que foi o romano. Entretanto, a profecia
sobre esse último império indica seu ressurgimento no futuro, especialmente no período da
Grande Tribulação.

8.4 – O FIM DO PODER MUNDIAL DOS GENTIOS
a) A forma política e material do poder gentio. É destacada especialmente nos dez
dedos com barro e ferro (Dn. 2:41-42). O fim do poder gentio está marcado pela divisão, por
isso a ênfase nos dez dedos dos pés da estátua, caracterizando a fragilidade, a força, a
autocracia e a democracia do quarto reino, o romano, uma confederação simbolizada pelo
ferro e o barro. Essa mistura não é natural, porque se constitui de elementos soltos, ainda que
juntos não há consistência, pois ferro e barro se juntam, mas não se misturam.
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Outra verdade acerca da forma final do poder gentio é a indicação de uma ação futura,
profética, algo que ainda não aconteceu (a pedra cortada do monte) marcará o fim desse
império, nos dias da Grande Tribulação (Dn. 2:45).
b) Visão espiritual do poder dos gentios. No capítulo 2, a forma final do poder dos
gentios é demonstrada pela união de dez reis e seus reinos. Em Daniel 7:7, o destaque é o
animal que aparece com dez chifres sobre a cabeça. Esses chifres indicam também a
confederação de dez reis (nações gentílicas), para a formação do quarto grande reino mundial
(Dn. 7:24).
c) O líder que surgirá do poder gentio (Dn. 7:8). Dentre os dez reinos (dez chifres)
surgirá o líder (o chifre pequeno), que se levantará e se manifestará como “o homem da
perdição”, ou “Anticristo”, o qual blasfemará contra o Altíssimo até que lhe venha o juízo (Dn.
7:25). Na verdade, na segunda metade da “semana” predita (Dn. 9:27), esse “chifre pequeno”,
o Anticristo, assumirá a direção política dos reinos dos “dez chifres” (dez dedos da estátua), e
infligirá sobre Israel grande perseguição (Ap. 17:12-13).
Sua influência será mundial, pois conquistará o apoio das nações do mundo inteiro
contra Israel. Mas ao final, esse chifre pequeno será destruído. O poder mundial dos gentios,
representado na estátua do capítulo 2, será detonado pela “pedra cortada do monte sem
mãos” (Dn. 2:34-35; 7:26-27). Tudo isso acontecerá exatamente em três anos e meio, ou seja,
no período de “um tempo (1 ano), dois tempos (2 anos) e metade de um tempo (meio ano)”.
Podem ser, também, o período de 42 meses iguais a 1.260 dias, conforme o calendário judaico
(Dn. 9:27; 12:7; Ap. 12:14). Todas essas cifras correspondem a um mesmo período, a Grande
Tribulação, que só findará com a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo (Dn. 7:13-14).

CONCLUSÃO
Só com a intervenção divina, que ocorrerá com a vinda pessoal de Cristo sobre a terra
da Palestina (Zc. 14:1-4), o poder mundial dos gentios e o seu domínio sobre Israel serão
derrotados.

IX – O REINO MILENAR DE CRISTO
INTRODUÇÃO
A volta pessoal e visível de Cristo à Terra está prevista em toda a Bíblia. Deus
estabeleceu o programa de um reino teocrático, iniciado com o povo de Israel, prosseguindo no
período milenar e culminando no reino eterno.

9.1 – O FIM DA GRANDE TRIBULAÇÃO
a) A volta pessoal de Cristo. O texto de Zacarias 14:3-4 indica a intervenção divina
sobre o Monte das Oliveiras, em Israel. As nações reunidas pelo Anticristo, para combater e
destruir Israel, serão surpreendidas pela vinda do Senhor. O texto de Jl. 3:2-12 fala do vale de
Josafá, identificado também como o Cedrom, localizado entre Jerusalém e o Monte das
Oliveiras. Será nesse lugar o encontro do Senhor contra as nações inimigas de Israel. O Monte
das Oliveiras, o lugar exato de onde Cristo subiu ao céu, também será onde ele descerá
gloriosamente.
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b) A sequência dos eventos finais (Mt. 24:27-30). Nesses versículos Jesus apresentou a
realidade da tribulação (Mt. 24:21). No v.27, ele fala de sua vinda visível como “o relâmpago
que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente”. No v.28, Jesus retrata mais uma vez a
visibilidade de Sua vinda, usando a ilustração dos abutres atraídos pela matança. No v.29, dá a
entender que a Sua vinda será logo depois da tribulação daqueles dias. No v.30, fala do sinal
dessa vinda no céu, uma prova de que Ele, o Messias, virá sobre as nuvens do céu.
c) A derrota do Anticristo e seus exércitos (Ap. 19:15-21). Nos versículos anteriores ao
14, Cristo aparece como um grande general de exército (como nos tempos bíblicos), e o v.15
mostra um Cristo preparado para fazer juízo sobre a impiedade do Anticristo. Diz o texto que
“saía da sua boca uma espada afiada, para ferir com ela as nações”. A partir do v.17, uma
grande ceia é apresentada para comer as carnes de todos os inimigos do povo de Israel, que se
ajuntaram para destruí-lo, mas eles serão aniquilados pelos exércitos de Cristo. No v.20, a
Besta, que é o Anticristo, juntamente com o Falso Profeta, são presos e lançados vivos no Lago
de Fogo. Esses dois personagens não são meras figuras ou metáforas, mas realmente dois
homens da parte do Diabo, que se levantarão naqueles dias.
d) A vinda em glória (Ap. 19:11-16). Refere-se especialmente à forma da descida
gloriosa de Cristo, sobre um cavalo branco. O cavaleiro que monta o cavalo do capítulo 19 de
Apocalipse é Jesus, porque é identificado como “Fiel e Verdadeiro”. Nada tem a ver com o
cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, o qual se refere ao Anticristo. O v.14 de
Apocalipse fala dos santos que acompanham Cristo na Sua volta à Terra. Eles montam cavalos
brancos e os seus cavaleiros estão vestidos de linho finíssimo. São os anjos e a Igreja de Cristo,
que gloriosamente participam da Sua conquista.

9.2 – PREPARAÇÃO PARA O REINO MILENAR
Com a derrota do Anticristo e seus exércitos, Israel verá que Aquele a quem rejeitaram
na primeira vinda, que não é outro senão o seu Messias.
a) A conversão a Cristo por parte dos judeus. Zc. 12:10 fala do espírito de súplicas que
será derramado sobre a casa de Davi, e prantearão pelo que fizeram a Cristo na sua primeira
vinda. Vários textos bíblicos da profecia indicam essa conversão e renovação (Zc. 13:9; Ez.
36:24-31; Is. 25:9; Rm. 11:26). Todas estas passagens mostram que os judeus sobreviventes
daqueles dias serão leais a Cristo, aceitando-o como o Messias. Porém, haverá, também muitos
judeus rebeldes, os quais sofrerão o juízo de Cristo (Ez. 20:33-38; Ml. 3:1-5).
b) A prisão de Satanás (Ap. 20:1-3). Antes que o Senhor instale o seu reino milenar,
Satanás será preso por mil anos com todos os seus anjos, e assim não estarão livres para tentar
as criaturas nos dias do reino milenar de Cristo.

9.3 – O REI JESUS
Será um período de completa manifestação da glória de Cristo no Seu domínio,
governo, justiça e reino (Is. 9:6; Sl. 45:4; Is. 11:4; Sl. 72:4; Dt. 18:18-19; Is. 33:21-22; At. 3:22).
Vários são os títulos e nomes de Cristo no Milênio. Ele é chamado: o Renovo (Is. 4:2;
11:1; Jr. 23:5; 33:15; Zc. 3:8-9; 6:12-13); Senhor dos Exércitos (Is. 24:23; 44:6); o Ancião de dias
(Dn. 7:13); o Altíssimo (Dn. 7:22-24); o Filho de Deus (Is. 9:6; Dn. 3:25); o Rei (Is. 33:17-22; 44:6;
Dn. 2:44); o Juiz (Is. 11:3-4; 16:5; 33:22; 51:4-5); o Messias Príncipe (Dn. 9:25-26). Muitos outros
títulos destacam as atividades do Rei Jesus.
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9.4 – CARACTERÍSTICAS DO REINO MILENAR
a) Justiça. Somente os justos serão admitidos no reino (Mt. 25:37; Is. 60:21; 26:2). A
justiça será sinônimo do Messias (Ml. 4:2; Is. 46:13; 51:5).
b) Obediência. Foi o propósito original de Deus na criação do mundo: o
estabelecimento de um princípio de obediência completa e voluntária a Deus. A árvore da vida
foi colocada no Éden como prova de obediência (Gn. 2:16-17). Diz a Bíblia que Deus sujeitou
todas as coisas Àquele que é o Senhor (Ef. 1:22).
c) Conhecimento universal de Deus (Is. 11:9; Jr. 31:34). O conhecimento estará
disseminado e determinado em toda a Terra. Na verdade, todas as pessoas terão conceitos
corretos sobre Deus, porque o mal estará detido naquele tempo.
d) Paz e prosperidade (Is. 2:4; 35:1-2). A maldição do pecado estará detida, sem poder
de alastramento. A paz será universal, porque a sua base será a justiça do Messias.
e) Longevidade (Is. 65:20-22; 33:24). Uma vez que o mal estará detido, a vida física
dos habitantes da Terra naqueles dias não sofrerá tanto como hoje. É verdade que as pessoas
não estarão isentas da morte, mas viverão muito mais.

9.5 – O FINAL DO MILÊNIO
a) A soltura de Satanás e seus anjos. Vemos uma descrição na Terra, que mostra o fim
do período milenar (Ap. 20:2-9). A razão pela qual Satanás será solto é discernida pela sua
atividade no tempo de sua soltura. Ele sairá para enganar as nações e promover sua última
batalha contra o povo de Deus.
b) Gogue e Magogue (Ap. 20:8). Esses dois nomes referem-se aos inimigos de Israel.
Podem representar dois tipos de inimigos: povos vindos do Norte e também povos em geral. O
que prevalece mais fortemente é a representação de povos vindos do norte. Na verdade, a
batalha não será muito extensa, porque haverá a intervenção divina.

9.6 – PÓS-MILÊNIO
Todos esses fatos conduzem ao Grande Trono Branco, que é o Juízo Final (Ap. 20:11),
símbolo do poder de Deus para executar a justiça. Jesus será o Juiz (At. 17:31; Jo. 5:22-27).
Diante do Supremo Juiz, todos haveremos de comparecer. Os perdidos não escaparão ao Lago
de Fogo (Ap.19:20; 20:10,14,15; 21:8). O Lago de Fogo é um lugar, e não um conceito, uma
ideia ou estado mental.

CONCLUSÃO
Na segunda fase de Sua vinda em glória (visível a todo o mundo), Cristo vai julgar as
nações (Juízo das Nações) e inaugurar o Milênio, a gloriosa era de paz a ser implantada na
Terra. Seguindo-se o Grande Trono Branco, o Juízo Final, ocasião em que somente haverá dois
destinos: a morte eterna ou a vida eterna. Os crentes em Jesus estarão livres de qualquer
condenação e irão desfrutar da eternidade.
_________________
Nota:
Texto adaptado da Revista da Escola Bíblia Dominical da CPAD – Comentarista Pr. Elienai Cabral.
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