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Introdução: 
 
Existem algumas chaves para lermos e entendermos este assunto de forma ordenada: 
 

1) Ler os evangelhos: Ali está o que Jesus falou sobre o assunto.  
2) Ler as cartas apostólicas: Ali está o que os apóstolos interpretaram. 
3) Ler o livro de apocalipse: Ali está um apêndice do evangelho de João. É importante entender 

que o apocalipse (revelação) foi dado a João na forma de uma visão, por isso, os 
acontecimentos não estão colocados de forma ordenada e nem cronológica.  

4) Ler as profecias no velho testamento.  
5) Leia para se familiarizar com o que está escrito. Para isso é necessário ler muitas e muitas 

vezes. 
6) Não podemos ler com idéias preconcebidas, presumidas, baseadas em suposições. Temos que 

ficar somente com aquilo que está escrito, com o que está claro nas Escrituras. 
7) Peça ao Espírito Santo revelação do que necessitamos saber sobre este assunto. "Ora, o homem 

natural não aceita as coisas do Espírito de Deus... e não pode entendê-las, porque elas se 
discernem espiritualmente" ( I Co 2:14).  

 
Mt 24:3 “No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os 
discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá 
da tua vinda e da consumação do século.” 
 
Os discípulos fazem três perguntas: 
 

1) Quando sucederá a destruição do templo? 
2) Que sinal haverá da vinda do Senhor? 
3) Que sinal haverá do fim do século? 
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1- SINAIS QUE JÁ SE CUMPRIRAM: 
 

a) A destruição de Jerusalém e a grande tribulação profetizadas por Jesus:          Mt 24: 1-31 (15-
22) ; Mc 13: 1-27 (14-20) ; Lc 21:5-28 (12-24). É importante observar que na narrativa dos 
evangelhos quanto a vinda de Jesus, Mateus e Marcos não se preocuparam em colocar em 
ordem os sinais que já aconteceram e os que ainda não aconteceram. Um exemplo disso é que 
os dois omitem o significado da expressão: “o abominável da desolação”. O que torna difícil a 
compreensão. Lucas, por ter se proposto a fazer “uma exposição em ordem” (Lc 1:1-3), é o 
único que esclarece o significado dessa expressão, ajudando-nos a entender que ela se refere ao 
cerco e destruição de Jerusalém ocorridos no ano 70 dC sob o comando do Gal. Tito Romano 
(existem registros históricos narrados por um historiador da época chamado Flávio Josefo). 
(V. 20) “Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua 
devastação.” O entendimento de que os sinais, que estão relacionados a grande tribulação 
descrita por Jesus, já se cumpriram, é possível graças à expressão usada por Lucas: “- antes, 
porém, de todas estas coisas..." (v. 12). De acordo com a narração de Lucas, Jesus interrompe 
seu ensino sobre os sinais que antecederiam sua vinda (vs. 7-11) e passa a falar de coisas que 
aconteceriam antes mesmo desses sinais se cumprirem (vs. 12-24). É como se fosse um 
“parêntese”. Isso é possível perceber se unirmos o v. 11 com o v. 25 em diante: – “11 haverá 
grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também 
grandes sinais do céu... 25  Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre a terra, angústia 
entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas; 26  haverá 
homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo; 
pois os poderes dos céus serão abalados. 27  Então, se verá o Filho do Homem vindo numa 
nuvem, com poder e grande glória. 28  Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e 
erguei a vossa cabeça; porque a vossa redenção se aproxima.” 
 

b) Os judeus são espalhados por todas as nações – A diáspora (dispersão)         Lc 21:24 “Cairão a 
fio de espada e serão levados cativos para todas as nações; e, até que os tempos dos gentios se 
completem, Jerusalém será pisada por eles.”  

 
c) 1967 - O retorno dos judeus, a guerra dos seis dias, a retomada de Jerusalém – O fim dos 

tempos dos gentios, graças à restauração e formação do Estado de Israel no ano de 1948 pela 
ONU – Rm 11:25-26  “25  Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério (para que não 
sejais presumidos em vós mesmos): que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja 
entrado a plenitude dos gentios. 26  E, assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: Virá 
de Sião o Libertador e ele apartará de Jacó as impiedades.” 

 
Ez 36:24 “ Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei 
para a vossa terra.”  
 
Ez 37:21-22  “21  Dize-lhes, pois: Assim diz o SENHOR Deus: Eis que eu tomarei os filhos de 
Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os 
levarei para a sua própria terra. 22  Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, 
e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações; nunca mais para o futuro se 
dividirão em dois reinos.”  
 
 
 
 
 
 
Zc 10:8-10 “8  Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido; multiplicar-se-ão 
como antes se tinham multiplicado. 9  Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se 
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lembram de mim em lugares remotos; viverão com seus filhos e voltarão. 10  Porque eu os 
farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria; trá-los-ei à terra de Gileade e do 
Líbano, e não se achará lugar para eles.”  
 

2- SINAIS QUE ESTÃO SE CUMPRINDO: 
 

a) PERTURBAÇÕES CÓSMICAS – GRANDES CATÁSTROFES, TAIS COMO, TERREMOTOS, 
MAREMOTOS, ETC. (Lc 21:11, 25-26 ; Mt 24:7). 

 
b) GUERRAS, RUMORES DE GUERRAS, EPIDEMIAS E FOMES (Mt 24:6-8 ; Mc 13:7-8 ; Lc  

21:10). 
 

c) DEGRADAÇÃO MORAL DEVIDO A MULTIPLICAÇÃO DA INIQÜIDADE.             Mt 24:12 – 
“E, por se multiplicar a iniqüidade, o amor se esfriará de quase todos.” 2 Tm 3:1-5 “1 Sabe, 
porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, 2  pois os homens serão egoístas, 
avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, 
irreverentes, 3  desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos 
do bem, 4  traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, 5  
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.”  

 
d) ABANDONO DA DOUTRINA APOSTÓLICA.1 Tm 4:1-2 – “1 Ora, o Espírito afirma 

expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos 
enganadores e a ensinos de demônios, 2 pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm 
cauterizada a própria consciência,”                2 Tm 4:3-4 – “3  Pois haverá tempo em que não 
suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias 
cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos; 4  e se recusarão a dar ouvidos à verdade, 
entregando-se às fábulas.”  

 
e) A PRESENÇA DO DIABO NA TERRA 1 Pedro 5:8-9 – “8 Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, 

vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar; 
9  resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na 
vossa irmandade espalhada pelo mundo.”  

 
A GLOBALIZAÇÃO – A PREPARAÇÃO PARA O SURGIMENTO DO ANTI-CRISTO. ALIANÇA 
ENTRE AS NAÇÕES. A POLÍTICA MUNDIAL APONTA PARA UM SÓ GOVERNO COMO 
SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA DA CRISE ATUAL. Ap 13:3,7,8 –  “3...e toda a terra se 
maravilhou, seguindo a besta; 4  e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta; 
também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra 
ela?  
 
7...Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação; 8  e adorá-la-ão todos 
os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no Livro da Vida do 
Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.” 

 
f) O Senhor está restaurando sua igreja (At 3:21).  

 
g) O evangelho do reino  está sendo pregado por todo o mundo (Mt 24:14 ; Mc 13:10). 

 
3- SINAIS QUE AINDA NÃO SE CUMPRIRAM: 
 
2 Ts 2:1-9 – “1 Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião 
com ele, 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, 
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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, 4  o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto 
de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 5  Não vos 
recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? 6  E, agora, sabeis o que o 
detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. 7  Com efeito, o mistério da 
iniqüidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém; 8  então, será, 
de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela 
manifestação de sua vinda. 9  Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com 
todo poder, e sinais, e prodígios da mentira,”  
 

a) Apostasia generalizada. Grandes multidões deixarão os caminhos do Senhor.  
 
b) O Surgimento do anti-cristo como um líder político, a quem as escrituras chamam de homem 

da iniqüidade, o filho da perdição, o iníquo, a besta. O dragão, (satanás) deu-lhe o seu poder, o 
seu trono e grande autoridade.” Seu governo é estabelecido sobre a terra com um tempo 
determinado de duração (três anos e meio). Ao final desse período, o Senhor Jesus o matará 
com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 

 
Ap 13:1-10 – (é importante destacar que o texto de Ap 17:8-18 interpreta o texto de Ap 
13)“1  Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e, sobre os 
chifres, dez diademas e, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. 2  A besta que vi era 
semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão 
o seu poder, o seu trono e grande autoridade. 
 
 
 
3  Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi 
curada; e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta; 4  e adoraram o dragão 
porque deu a sua autoridade à besta; também adoraram a besta, dizendo: Quem é 
semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? 5  Foi-lhe dada uma boca que 
proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses; 6  e 
abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o 
tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. 7  Foi-lhe dado, também, que pelejasse 
contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, 
língua e nação; 8  e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos 
nomes não foram escritos no Livro da Vida do Cordeiro que foi morto desde a 
fundação do mundo. 9  Se alguém tem ouvidos, ouça. 10  Se alguém leva para 
cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à 
espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.” 

 
COISAS QUE ACONTECERÃO DURANTE O SEU GOVERNO: 
 

a) Surge a segunda besta, o falso profeta - Um líder religioso. Ele será como um “primeiro 
ministro” do anti-cristo, executando suas ordens. Ele terá poder para operar grandes sinais, 
enganando e seduzindo a muitos. Faz com que adorem a primeira besta.  

 
Ap 13:11-15 – “11 Vi ainda outra besta emergir da terra; possuía dois chifres, parecendo 
cordeiro, mas falava como dragão. 12  Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua 
presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida 
mortal fora curada. 13  Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz 
descer à terra, diante dos homens. 14  Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos 
sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que 
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façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu; 15  e lhe foi dado 
comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse 
morrer quantos não adorassem a imagem da besta.” 

 
b) Ele faz com que todos recebam uma certa marca na mão direita ou na fronte, para que só possa 

comprar ou vender quem tiver essa marca. Haverá grande dificuldade para manutenção e 
suprimento, pois só poderá comprar ou vender aqueles que tiverem essa marca. 

 
Ap 13:16-18 – “16  A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os 
escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, 17  para 
que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o 
número do seu nome. 18  Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o 
número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é seiscentos e sessenta e seis.” 

 
c) A pregação do evangelho ficará restrita às duas testemunhas. 

 
Ap 11:3-13 – “3  Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e 
sessenta dias, vestidas de pano de saco. 4  São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que 
se acham em pé diante do Senhor da terra. 5  Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo 
da sua boca e devora os inimigos; sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente, 
deve morrer. 6  Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias 
em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, 
bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. 7  
Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo 
pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, 8  e o seu cadáver ficará estirado na praça da 
grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi 
crucificado. 9  Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os 
cadáveres das duas testemunhas, por três dias e meio, e não permitem que esses cadáveres 
sejam sepultados. 10  Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão 
festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os 
que moram sobre a terra. 11  Mas, depois dos três dias e meio, um espírito de vida, vindo da 
parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram 
sobreveio grande medo; 12  e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, 
dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as 
contemplaram. 13  Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a décima parte da cidade, e 
morreram, nesse terremoto, sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo 
aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu.”  

 
d) A igreja estará presente e será perseguida durante o governo do anti-cristo. Depois, num 

determinado momento desse período, provavelmente no início, a igreja será levada para o 
deserto (não sabemos se literal ou espiritual, o texto não diz), onde será mantida pelo Senhor 
até o final dos três anos e meio, pois a vinda do Senhor, e o  nosso arrebatamento só  ocorrerão 
no final de seu governo. O entendimento desse fato foi extraído do texto de Ap 12, supondo que 
a mulher descrita ali seja a igreja. A suposição se dá pelo fato das características da mulher 
assemelharem-se mais à igreja. Mas, mesmo assim, ainda é uma suposição e não uma 
afirmação. 

 
Ap 12:1-6 ; 13-17 – “1  Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a 
lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, 2  que, achando-se grávida, grita 
com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 3  Viu-se, também, outro sinal no 
céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e, nas cabeças, sete 
diademas. 4  A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a 
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terra; e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe 
devorar o filho quando nascesse.  
5 Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu 
filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. 6  A mulher, porém, fugiu para o deserto, 
onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e 
sessenta dias.” “13  Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher 
que dera à luz o filho varão; 14  e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para 
que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e 
metade de um tempo, fora da vista da serpente. 15  Então, a serpente arrojou da sua boca, 
atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. 16  
A terra, porém, socorreu a mulher; e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha 
arrojado de sua boca. 17  Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da 
sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus; e 
se pôs em pé sobre a areia do mar.”  

 
Ap  13:7 – “Foi-lhe dado, também, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe 
ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação;” 

 
e) Os Sete Selos (Ap 5:1 a 6:17 e 8:1) 
f) As Sete Trombetas (Ap 8:6 a 9:21 e 11:15-19). 
g) Os Sete Flagelos (Ap 16:1-21). 

 
Quanto a esses acontecimentos, é importante lembrar das pragas que caíram sobre o Egito. O 
Senhor guardou as casas dos Hebreus, e as pragas só atingiram a dos egípcios. 
 

h) Sinais no céu: sol, lua, estrelas (Lc 21:11,25 ; Mt 24:29 ; Mc 13:24-25). 
 
Estes sinais são motivo de alegria e esperança. "Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e 
erguei a vossa cabeça; porque a vossa redenção se aproxima"       (Lc 21:28). 
 
4- A VOLTA DO SENHOR 
 
Mt 24:30 – “ Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; todos os povos da terra se 
lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória.”  
 
Ap 1:7 – “ Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as 
tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém!”  
 
EVENTOS QUE OCORRERÃO NA VOLTA DO SENHOR: 
 

a) A primeira ressurreição – Os mortos em Cristo (de todas as épocas) ressuscitam primeiro. È a 
ressurreição dos justos (apenas os santos ressuscitam aqui).  
1 Ts 4:13-18 – “13  Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que 
dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. 14  Pois, se 
cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua 
companhia, os que dormem. 15  Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, 
os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que 
dormem. 16  Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do 
arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão 
primeiro; 17  depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com 
eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com 
o Senhor. 18  Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.”  
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1 Cor 15:50-57 – “50  Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino 
de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 51  Eis que vos digo um mistério: nem todos 
dormiremos, mas transformados seremos todos, 52  num momento, num abrir e fechar de 
olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão 
incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53  Porque é necessário que este corpo 
corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 
54  E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se 
revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte 
pela vitória. 55  Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 56  O 
aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57  Graças a Deus, que nos dá a 
vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.”  

 
b) Os santos que estiverem vivos na vinda do Senhor, serão transformados, receberão corpos 

incorruptíveis e imortais e serão arrebatados para encontrarem o Senhor nos ares.  
 

c) O tribunal de Cristo - O julgamento dos Santos, onde cada um será julgado e recompensado, 
segundo suas obras. 

 
2 Cor 5:10 – “ Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, 
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.”  
 
Mt 25:31-33 – “31  Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, 
então, se assentará no trono da sua glória; 
 
32  e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o 
pastor separa dos cabritos as ovelhas; 33  e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, à 
esquerda;”  
 
 
1 Cor 3:12-15 –  “12  Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, 
pedras preciosas, madeira, feno, palha, 13  manifesta se tornará a obra de cada um; pois o 
Dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo; e qual seja a obra de cada um o 
próprio fogo o provará. 14  Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento 
edificou, esse receberá galardão; 15  se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano; mas 
esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.”  

 
d) As Bodas do Cordeiro (Ap 19.7-9). 

 
e) O Armagedom –  A peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso no Armagedom (Ap 16:13-16 ; 

19:11-21). 
 

f) O anti-cristo e o falso profeta são lançados vivos no lago de enxofre (Ap 19:20 ; II Ts 2:8). 
 

g) Satanás é aprisionado no abismo por mil anos (Ap 20:1-3). 
 
5- O REINADO MILENAR (O MILÊNIO) 
 

a) O Senhor estabelece um reinado de mil anos sobre as nações (Ap 20:4-6 ; 19:15). 
b) Os santos reinarão com Cristo (Ap 2:26-27 ; 12:5). É o governo de Cristo na terra com a Igreja, 

estabelecida em Jerusalém. 
c) Governo centrado em Jerusalém (Is 2:1-5). 
d) Muitos correrão para ela. 
e) Os caminhos do Senhor serão ensinados ali em Jerusalém. 
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f) De Sião sairá a Lei. 
g) Julgará as nações. 
h) Converterão as espadas em enxadões. 
i) Não aprenderão mais a guerrear. Haverá paz (Is 11:1-10 ; 35:1-10 ; 65:17-25). 

 
6- O JUÍZO DOS ÍMPIOS (APÓS O MILÊNIO) 
 

a) Satanás será solto (Ap 20:7). 
b) A peleja final (Ap 20:7-10). Satanás será solto e seduzirá as nações a pelejarem contra o 

Senhor. 
c) Descerá fogo do céu, destruirá Satanás que será lançado definitivamente no lago de fogo, onde 

já estão a besta e o falso profeta (Ap 20:8-10). 
d) Ressurreição para o juízo (Ap 20:12-15). 

 
 

e) Estabelece-se o Trono Branco para o juízo (Ap 20:5, 11:13). Serão abertos os livros e todos, um 
por um, serão julgados segundo as suas obras. Os que não se encontram inscritos no livro da 
vida são lançados no lago de enxofre. Esta é a segunda morte. 

f) Aí é o local de sofrimento por toda a eternidade (Ap 20:10 ; Mt 22:13 ; 25:30). 
g) A morte e o inferno (Hades) são lançados no lago de fogo e enxofre (Ap 20:14). 
h) A destruição do Céu e da Terra, com fogo (Ap 20:11-15 ; II Pedro 3:10). 

 
7- A ETERNIDADE 
 

a) Novo céu e a nova terra, para os inscritos no Livro da Vida (Ap 20:15  21:1,8,24). Não haverá 
morte, a saúde será pelas folhas da Árvore da vida, que está na Cidade Santa, Nova Jerusalém 
(Ap 21:1). As nações andarão mediante a luz da Nova Jerusalém. (Ap 21:24). 

b) A Cidade Santa, a Nova Jerusalém, para os inscritos no Livro da Vida do Cordeiro, que lutaram 
a batalha da fé e venceram. Nesta cidade não tem noite, estão os salvos para a eternidade (Ap 
21:2,9-27 ; 22:1-5 ; Hb 11:13-16). 

 
8- NOSSA POSTURA 
 
II Pe 3:9-13 – "9 Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo 
contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos 
cheguem ao arrependimento.10  Virá. Entretanto, como ladrão, o Dia do Senhor, no qual os céus 
passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados; também a terra e as obras 
que nela existem serão atingidas.11 Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais 
como os que vivem em santo procedimento e piedade, 12 esperando e apressando a vinda do Dia 
de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se 
derreterão. 13 Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais 
habita justiça."  
 
Maranata!! vem, Senhor Jesus!! 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 


