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ESCATOLOGIA
Escatologia é o estudo relacionado com a
doutrina das Últimas Coisas .
É o estudo das profecias relacionadas com
o fim desta era e a vinda de Cristo.
Nós estamos a viver o tempo, que liga a
eternidade passada com a eternidade futura.
As Dispensações e Alianças integram o
estudo das eras bíblicas, do tempo, dos
tempos, dos dias bíblicos e da eternidade.
Dispensação é um período de tempo durante
o qual Deus trata de uma determinada
maneira com os homens revelando a sua
vontade (Ef 1.10; 3.2-9; Col 1.25; Heb 11.3;
Luc 12.422-48; I Cor 4.1).
DISPENSAÇÃO
1–
INOCÊNCIA
2CONSCIÊNCIA
3 - GOVERNO
HUMANO
4 – PATRIARCAL
ou Promessa
5 - LEI
6 - GRAÇA
ou IGREJA
7 – MILÊNIO
(Reino)

PERIODO
Gen. 2.7 a 3.24, da criação
á queda do homem
Gen. 4.1 a 7.23, da queda
do homem ao Dilúvio.
Gen. 8.15 a 11.9,
do Dilúvio a Abraão.
Gen. 12 a Ex 19,
de Abraão a Moisés.
Ex 19.9 a Jo 19.30,
do Sinai ao Calvário.
Vai da 1a a 2a vinda de
Jesus (Jo 1.17)
Desde o Juízo da Nações
ao Juízo Final, Is.11.39;Ap 20

1-A SEGUNDA VINDA DE
CRISTO
A) É UMA REALIDADE
No tempo dos apóstolos a segunda vinda de
Cristo era negada e mal entendida
(IIPe.3:4), mas podemos demonstrar, pelas
Escrituras, a sua realidade. Vejamos:
• Testemunho dos Profetas
(Zc.14:3-5; Ml.3:1; Ez.21:26,27).
• Testemunho de Cristo (Jo.14:2,3).
• Testemunho dos Anjos (At.1:11).
• Testemunho dos Apóstolos
Marc.13:26; Luc.21:27; IJo.3:1-3; Tiag.5:7;
IPe.1:7,13;
ITess.4:13-18;
Heb.9:27).
B) A NATUREZA DA SEGUNDA
VINDA:
• Não é Espiritual, como a vinda do
Espirito Santo no Pentecostes. Ou como
a conversão do pecador.
• É Literal - Pessoal e Corporal:
(At.1:11; ITes.4:14-17).
A palavra parousia é usada nas seguintes
passagens:(Mt.24:3,27,37,39; Co.1:8;15:23;

ITess.2:19;ITess.3:13;4:15;5:23;IITess.2:1;
Tiag.5:7 IIPe.1:16;3:4,12; IJo.2:28;
•

É
Visível:
Ap.1:7,9-11;
Mt.24:26,27,30; Lc.21:27; Tt.2:13;
IJo.3:2,3; Is.52:8; Os.5:15).
O termo apokalupsis é usado nas seguintes
passagens:
(Rom.8:19;
IITess.1:7;
IPe.1:7,13;4:13).
•

É Súbita (Ap.22:7,12,20; Mat.24:27).

•

É Iminente, do ponto de vista profético
(Tito2:13; Heb.9:28; ITess.1:9,10;
Rom.13:11).

•

É o Próximo evento, do ponto de vista
histórico.
(Luc.21:28; Mat.16:3;24:33;24:3).

C) ACONTECERÁ EM 2 FASES
a) A primeira fase: O arrebatamento da
igreja, nos ares (ITess.4:16,17; Jo.14:3);
b) A segunda fase: A revelação ao mundo,
na terra (IITess.1:7-9;2:7,8; Col.3:4; Ap.1:7;
ITess.3:11-13; Zac.14:4,5; Jud.14).
D) ANALOGIAS
Há na Bíblia algumas analogias a estas duas
fases e aspectos da segunda vinda.
• Pedro:
Encontro de Pedro com Jesus, andando
sobre as águas. Pedro foi até Ele, e os dois
voltaram para o barco (Mat.14:22-34).
• Paulo:
Quando Paulo aproximou-se de Roma, os
irmãos foram ao seu encontro e todos
voltaram juntos para a capital (At.28:15,16).
• Isaque:
(Gen.24). Neste texto Abraão é um tipo de
um Rei que faz o casamento de seu Filho
(Mat.22:2).
O Servo anónimo é o tipo do Espirito
Santo, que não fala de si mesmo mas das
coisas do Noivo para conquistar a noiva
(Jo.16:13,14), e que enriquece a noiva com
presentes do Noivo (ICor.12:7-11;Gal.5:2223).
Depois traz a noiva ao encontro do Noivo
(Rom.8:11; ITess.4:14-17).
Rebeca é um tipo da igreja, a virgem noiva
de Cristo ( Gen.24:16;
IICor.11:2;
Ef.5:25-32).
Isaque, um tipo do Noivo, que ama a noiva
(IPe.1:8), e que sai ao encontro de Sua noiva
para recebê-la (Gen.24:63; ITess.4:14-17).
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E) OS SINAIS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sinais nos Céus (Luc.21:25a).
Sinais na Terra(Luc.21:25; Mat.19:28).
Terremotos (Mat.24:7).
Pestes (Mat.24:7).
Guerras e fome (Mat.24:7).
Progresso científico (Dan.12:4; Na.2:4).
Apostasia (ITim.4:1;
IITim.4:1-4;
IIPe.2:1,2).
8) Tempos difíceis(IITim.3:1-5;Tg.5:1-8).
F) O ARREBATAMENTO DA IGREJA
1Tess 4.16,17 "Porque o mesmo Senhor descerá do
céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro; depois, nós, os que ficarmos
vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim
estaremos sempre com o Senhor."

O termo "arrebatamento" deriva da palavra
raptus em latim, que significa "arrebatado
rapidamente e com força". O termo latino
raptus equivale a harpazo em grego,
traduzido por "arrebatado" em I Tess.4.17.
Esse evento, referido também em 1Co 15,
refere-se à ocasião em que a igreja do
Senhor será arrebatada da terra para
encontrar-se com Ele nos ares.
O arrebatamento abrange apenas os cristãos,
isto é os salvos em Cristo.
Assim:
(1) Instantes antes do arrebatamento,
Cristo ao descer do céu ás nuvens para
buscar a sua igreja, ocorrerá a
ressurreição dos "que morreram em
Cristo" (4.16).
Não se trata da mesma ressurreição que é
referida em Ap 20.4, esta ocorrerá depois de
Cristo voltar à terra, para julgar os ímpios e
prender Satanás (Ap 19.11—20.3) e tem a
ver com os mártires da tribulação .
(2) Ao mesmo tempo que decorre a
ressurreição dos mortos em Cristo, os
crentes vivos serão transformados; seus
corpos se revestirão de imortalidade
(1Cor 15.51,53).
Isso acontecerá num instante, "num abrir e
fechar de olhos" (1Cor 15.52).
(3) Tanto os crentes ressurrectos como os
que acabaram de ser transformados
serão "arrebatados juntamente" (4.17)
para encontrar-se com Cristo nos ares,
ou seja: entre a terra e o céu.
(4) Estarão literalmente unidos com Cristo
(4.16,17), na casa do Pai, no céu ( Jo
14.2,3), e reunidos aos que tinham
morrido anteriormente (4.13-18).

(5) Estarão livres de todas as aflições (2Cor
5.2,4; Filip 3.21), de toda perseguição e
opressão (Ap 3.10), de todo domínio do
pecado e da morte (1Cor 15.51-56); o
arrebatamento nos livra da "ira futura"
ou seja: da grande tribulação.
A esperança de que nosso Salvador voltará
para nos tirar deste mundo, a fim de
estarmos "sempre com o Senhor" (4.17), é a
bem-aventurada esperança de todos os
redimidos (Tito 2.13).
É fonte principal de consolo para os crentes
que sofrem (4.17,18; 5.10)
Paulo emprega o pronome "nós" em 4.17
por saber que a volta do Senhor poderia
acontecer naquele período, e comunica aos
tessalonicenses essa mesma esperança.
A
Bíblia
insiste
que
esperemos
confiadamente a volta do nosso Senhor (cf.
Rom 13.11; 1Cor 15.51,52; Ap 22.12,20).
G) O VALOR DO ARREBATAMENTO
A consciência cristã sobre a Segunda Vinda
de Cristo implica ter valores :
- É a esperança central da Igreja (At
23.26; Rom 8.20-25; I Cor 15.19; Tit
2.13; I Pe 1.3
- Incentiva a uma vida santa. A vigilância
caracteriza o crente que aguarda o seu
Senhor (Mat 24.44; Marc 13.35-36; I
Tess 5.8; I Jo 2.28).
- Estimula o serviço cristão (Mat 24.4546; Luc 19.13 e II Co 5.10-11).
"Por que Jesus voltará?":
a)

Para receber os seus (salvos) para si
mesmo (Jo 14.3), em corpos
incorruptiveis, especiais, renovados (I
Co 15.34-54; II Co 5.1-5; I Ts 4.17). Os
que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro, depois os que estiverem vivos
serão transformados instantaneamente.

b) Para julgar (não em termos de
condenação) os crentes, no Tribunal de
Cristo. Distribuirá recompensas pela
obras de justiças
praticadas pelos
crentes (Mt 25.14-30; Lc 19.11-27; I
Co 13.3; II Pe 1.11). Também julgará o
uso dos talentos e das oportunidades.
c)

Para começar uma nova era onde a
força do mal naõ terá poder neste
mundo (II Ts 2.6-8).
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2 – DEPOIS DO
ARREBATAMENTO
- NO CÉU –
2.1-O TRIBUNAL DE CRISTO
O tribunal de Cristo vai-se realizar logo
após o arrebatamento da igreja .
"Mas tu, por que julgas o teu irmão ? Pois
todos havemos de comparecer perante o
tribunal de Cristo" (Rom 14:10).
"Pois todos devemos comparecer perante o
tribunal de Cristo, para que cada um
receba segundo o que tiver feito por meio
do corpo, ou bem, ou mal" (2 Cor 5:10).
"Segundo a graça que me foi dada, pus eu,
como sábio construtor, o fundamento, e
outro edifica sobre ele. Mas veja cada um
como edifica sobre ele. Pois ninguém pode
por outro fundamento, além do que já esta
posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém
sobre este fundamento levantar um edifício
de ouro, prata, pedras preciosas, madeira,
feno, palha, a obra de cada um se
manifestará, porque o dia a demonstrará.
Pelo fogo será revelada, e o fogo a provará
qual seja a obra de cada um. Se a obra que
alguém edificou sobre ele permanecer,
receberá galardão. Se a obra de alguém se
queimar, sofrerá perda; o tal será salvo,
todavia como pelo fogo" (1 Cor 3:10-15).
A PURIFICAÇÃO DA IGREJA
Neste julgamento todos os santos terão as
suas vidas reveladas pelo Senhor num lugar
onde cada um verá aquilo que foi e fez para
o seu Salvador e Senhor.
Isto é chamado a purificação da igreja, que
agora está nos céus. Tudo será trazido à
mente e á presença das testemunhas: Os
anjos e os santos.
Os pecados não
confessados, as atitudes e negligências
cometidas no ministério, a boa e a má
administração dos bens espirituais, a boa ou
má conduta cristã, tudo será sondado pelo
Senhor.
Todo céu presenciará este julgamento.
Tudo será revelado (Heb 4:12-13 ; Mat
10:26).
(Portanto, no tempo que ainda vivemos,
devemos habitar na plena luz que o
Evangelho nos concede. Falar a verdade e
procurar cumprir com a vontade de Deus
que se revela na Sua Palavra. Isso decerto
trará galardão de glória para nós. Como diz
Paulo:
"Se nós julgássemos a nós mesmos, não
seriamos julgados" (1 Cor 11:31),
Ele vai recompensar todo o trabalho das
nossas mãos e todo o nosso empenho

demonstrado na honra do Seu Nome - ali
naquele tribunal.
Todo o trabalhador da "seara celestial", será
agraciado
pelo
Senhor.
Pastores,
evangelistas,
missionários,
zeladores,
intercessores, todos os que desenvolveram
um ministério receberão justa recompensa.
As obras dos santos serão todas provadas
pelo fogo; ou seja, tudo será examinado.
Se as fizemos de boa vontade, receberemos
galardão, mas se as fizemos com motivos de
auto benefício, nada receberemos.
A intenção do nosso serviço será
recompensado, se o nosso objectivo foi de
alguma forma promover o Reino de Deus,
levando o conhecimento da salvação de
Cristo às pessoas, ou expor a Palavra no
sentido da edificação da Igreja, ou
manifestando o propósito de ajudar aqueles
que estão no Serviço da Obra de Deus,
então seremos aprovados.
Contudo, se o crente viveu no meio das
murmurações ou procurou viver no prazer e
nas atracções do mundo, se a sua obra foi de
modo insensato essa obra se desfará pelo
fogo.
Este lugar não será um tribunal
condenatório, antes um lugar onde Cristo
vai recompensar ou não aqueles que são
Filhos de Deus. Ninguém poderá ser
condenado porque o Juiz é também o nosso
Advogado e Ele afirma que não há mais
condenação para aquele que nEle deposita a
sua fé. Rom.8.1 - Heb.10.17 e João 3.18.
Ora este lugar será um lugar de vergonha
para alguns e de felicidade para outros.
Ver Col.3.22-24
I Cor.9.27 – Recompensado?
I Cor.3.15 – Triste?
I João 2.28 – Envergonhado?
I Cor.3.10-15 é a revelação da forma como
os galardões (I Cor. 3.8) e corroas serão
atribuídas pelo Juiz – o Senhor Jesus Cristo.
Vejamos as COROAS disponíveis:
1-COROA INCORRUPTIVEL
I Cor.9.25 - Para aquele que é zeloso na
Obra do Senhor
2-COROA DA JUSTIÇA
2 Tim.4.8 - Para aqueles que são vigilantes e
que amam a vinda de Jesus.
3-COROA DA VIDA
Tiago 1.12 - Para aqueles que sofreram
tentações e provações e as venceram.
4-COROA DE GLÓRIA
I Pedro 5.4 - Para aqueles que cuidando do
Rebanho do Mestre são honestos e fieis.
Samuel Pereira 2002 –EBIS - Pág. 5

Escatologia
Alguns dizem que estes galardões serão
utilizados no reino milenar.
De facto isto vai acontecer. Cristo vai
reinar na terra durante mil anos e os
redimidos serão os seus "ministros de
governo"(Ap 20:6).
Teremos autoridade sobre as nações (Mat
25:23 Apoc 2:26 ; 3:21).
Teremos as coroas nas nossas cabeças
(Apoc 2:10). E as depositaremos perante
Ele. Apoc. 4.10

2.2-AS BODAS DO CORDEIRO
Ap 19.7-9: "Regozijemo-nos, e exultemos, e
demos-lhe a glória; porque são chegadas as
bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se
preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de
linho fino, resplandecente e puro; pois o
linho fino são as obras justas dos santos. E
disse-me:
Escreve:
Bem-aventurados
aqueles que são chamados à ceia das bodas
do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as
verdadeiras palavras de Deus."
A GRANDE CEIA DO SENHOR JESUS
Ao ressuscitar o Senhor Jesus Cristo foi
preparar lugar para a sua Igreja (Jo 14.1-3; e
I Ts 4.16-17), garantindo que viria buscar a
Igreja para levar para Si.
As Bodas do Cordeiro é uma festa com
muita alegria no céu com a presença da
Igreja, pelo grande triunfo do Senhor Jesus
Cristo. Numa linguagem humana a ceia (Ap
19.9), é um momento comemorativo de
regozijo, alegria e glória, sendo bemaventurados aqueles que participam desta
ceia, vestidos de linho fino, branco e puro
(Ap 19.14), que são as justiças dos santos
(v.8).
Num casamento normal na Terra, quem é a
figura principal? Quando se abrem as portas
da igreja, para quem todos olham?
Para a noiva; ela vem muito bem enfeitada.
Porém, neste casamento no céu é diferente,
a figura principal é o noivo.
Não são chamadas as bodas da Igreja, nem
as bodas da noiva, mas sim "Bodas do
Cordeiro", Jesus é a figura principal. A
noiva vai entrar linda, formosa, sem ruga,
sem mácula, vestida de acordo com o seu
noivo.
A noiva entrará linda, pura e imaculada
porquê? Não porque foi a um salão de
beleza. Como a noiva foi preparada?
Efésios 5:25~27
Apocalipse 19:7 diz: "e já a sua noiva se
preparou (ou se ataviou)",
e "foi-lhe
permitido vestir-se de linho fino,
resplandecente e puro...". Porque "Cristo...
que a si mesmo se entregou por ela", para

fazer sua noiva formosa e pura para si
mesmo. Cristo transformará a sua noiva à
sua imagem Filipenses 3:20~21.
A figura principal das bodas é o noivo; por
isso são as bodas do Cordeiro".
A noiva é a Igreja verdadeira.
As bodas do Cordeiro trazem muita alegria
no céu.
Em principio elas acontecerão no céu quase
no final da Tribulação, depois da queda de
Babilônia, mas antes da destruição do
anticristo – besta e do seu reino.
Será necessário que antes das bodas, a
meretriz fosse desmascarada e destruída.
Quem toma parte nas bodas?
O Cordeiro e a noiva (a igreja);
Paulo diz que isso é um mistério, por isso
que a figura é um casamento. Essa é a única
figura na terra em que dois se tornam um
diante de Deus, no espírito, na alma e na
carne.
(Muitos não entendem porque não se devem
casar um crente e um incrédulo!
Como irão se tornar um só espírito? O
princípio é primeiro se tornarem um em
espírito, depois virá a unidade na alma e por
último a unidade no corpo, na consumação
do casamento.)
"E disse-me: Escreve: Bem-aventurados
aqueles que são chamados à ceia das bodas
do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as
verdadeiras palavras de Deus" Apoc.19.9
Este verso fala de outro acontecimento, que
muitas fazem confusão: a ceia das bodas do
Cordeiro.
Uma coisa são as bodas e outra é a ceia das
bodas. Como era no passado, no Oriente
Médio (muitos ainda fazem hoje): o
casamento era consumado. Chegado o dia
marcado para as bodas, para o casamento, o
noivo ia à casa da noiva em procissão com
os amigos e a noiva o aguardava com as
suas amigas. O noivo então trazia a noiva
para sua casa, para a casa que ele preparou e
os dois entravam para sua câmara nupcial; o
casamento era assim consumado, os dois
tornavam-se uma só carne. Após a
consumação do casamento, o noivo
apresentava sua esposa para os convidados e
ali comemoravam juntos, por muitos dias,
dependendo das posses do pai do noivo.
Onde serão realizadas as bodas do
Cordeiro?
No céu, na casa do noivo, na casa que ele
preparou para a noiva. João 14:1~3
Agora, para a ceia das bodas do Cordeiro, o
noivo trará sua noiva para a terra:
Apocalipse 3:9; para que saibam que eu te
amo.
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Efésios 2:7; para mostrar nos séculos
vindouros a suprema riqueza da sua graça.
Bem-aventurados aqueles que são chamados
à ceia das bodas do Cordeiro. A noiva, o
Cordeiro e os convidados.
Quem é a noiva? A igreja, composta por
judeus e gentios. São aqueles que no
período da Igreja, no período de Pentecostes
até o arrebatamento, aceitaram a oferta do
sacrifício do sangue de Jesus; os que foram
salvos e se uniram num só corpo, a noiva de
Cristo.
Quem são os convidados, os chamados à
ceia das bodas do Cordeiro? São os santos
do Antigo Testamento., os santos que
morreram na tribulação.

"semanas de ANOS" é que, é mais possível
acontecer tudo em 490 dias, no caso de ser
"70 semanas de DIAS".

"Então me lancei a seus pés para adorá-lo,
mas ele me disse: Olha, não faças tal: sou
conservo teu e de teus irmãos, que têm o
testemunho de Jesus; adora a Deus; pois o
testemunho de Jesus é o espírito da
profecia" Apoc.19.9

1 - Extinguir a transgressão
2 - Dar fim aos pecados
3 - Expiar a iniquidade
4 - Trazer a justiça eterna
5 - Selar a visão e a profecia
6 - Ungir o Santo dos Santos (O Senhor
Jesus Cristo).
Tudo isso acontecerá somente quando o
Reino de Cristo for estabelecido na Terra.
Dn.7:13,14

3 – DEPOIS DO
ARREBATAMENTO
- NA TERRA –
3.1 – AS PROFECIAS DE DANIEL
NABUCODONOZOR - (um gentio) teve a
visão duma estátua (dn.2) que profetizava o
futuro das nações, mas Daniel, um judeu,
foi o intérprete do sonho.
A ESTÁTUA
Cabeça de Ouro - Império Babilônico
Peito e braços de Prata - Império MedoPersa
Ventre e quadris de Bronze - Império
Grego
Pernas de Ferro - Império Romano
Pés (parte ferro, parte barro) - Império
Romano
(Reino
do
Anti-cristo).
Pedra cortada sem auxílio de mãos Reino do Senhor Jesus Cristo.
Os quatro animais do cap. 7 são os reis
destes quatro reinos: Dn.7:2,3, 17 -25.
Dn.9:24-27 As Setenta Semanas" - A
palavra hebraica traduzida nas nossas
Bíblias
por
"semanas",
significa
simplesmente "SETES". Os judeus tinham
tanto "setes de dias" como "setes de anos":
Um exemplo do uso da palavra "semana"
para indicar sete anos está em Gn. 29: 2628. Outra evidência de que se trata de

Portanto, devemos ler Dn.9:27 assim:
"Setenta SETES estão determinados sobre o
TEU povo..." A maior segurança para esta
afirmação, é que a maior parte desta
profecia já foi cumprida literalmente, e
dentro do tempo previsto. As 70 semanas de
anos somam 490 anos. Este é o tempo
TOTAL do programa de Deus para Israel
até o final.
A profecia mostra 6 objectivos que serão
atingidos quando as 70 semanas forem
cumpridas:

490 anos - tempo total da profecia
Início : Ordem do Rei Artaxerxes para
restaurar Jerusalém em 14 de Março de 445
A.C. Ne.2:1-8
Término : Segunda vinda Os 490 anos
dividem-se em 3 partes: 49 anos + 434 anos
+ 7 anos.
As 2 primeiras partes terminam ANTES que
o Messias seja cortado, e elas somam
173.880 dias.
Contando 173.880 dias à partir de 14 de
março de 445 AC, chegamos ao dia 6 de
Abril de 32 DC - A única vez que Jesus se
apresentou oficialmente como Rei em
Jerusalém. Lc.19:28-42.
Neste exacto dia, terminam as 69 semanas,
isto é, 483 anos da profecia.
Faltam 7 anos para que a profecia se
complete.
Foi DEPOIS de Sua entrada em Jerusalém,
apresentando-se como Rei, que Jesus Cristo
foi morto. No texto da profecia, o tempo
exacto do intervalo que haveria entre a 69a.
e a 70a. semana, não é mencionado, mas
apenas os dois factos importantes que
ocorriam neste intervalo:
1 . O Messias seria morto.
2 . A cidade e o Santuário seriam destruídos.
O Verso 26 menciona outro príncipe, agora
com letras minúsculas, e sem unção: "...e o
POVO de um príncipe que há de vir
destruirá a cidade".
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É o POVO que destruirá a cidade, e não o
príncipe. O povo que destruiu Jerusalém
depois que o Messias foi morto foi
Romano, no ano 70 DC, sob o comando de
Tito (o 4. império mundial revelado na
estátua).
É no verso 27 que a 70a. semana aparece.
Ela se inicia com uma ALIANÇA de 7 anos
( são os 7 anos restantes que completam os
490 anos).

Pós-Tribulacionistas: São pessoas que
acreditam que a igreja passará por todo o
período da tribulação, e será arrebatada
apenas após a tribulação. Para estes não
existe distinção das duas fases da Segunda
Vinda de Cristo.
Na Primeira Metade da Tribulação estarão
patentes os seguintes factos:
a)

Quem fará esta aliança? O "príncipe que há
de vir", isto é, um governante que sairá do
povo que destruiu Jerusalém no ano 70
(Império Romano), no qual Israel crerá a
ponto de firmar um pacto (João 5:43).
Naturalmente esta aliança será com Israel,
pois Deus está revelando a Daniel o que
acontecerá ao seu povo e à Jerusalém.
Quando esta aliança for firmada, terão
começado os últimos 7 anos da profecia
para Israel, os últimos 7 anos que precedem
a vinda de Cristo à Terra para estabelecer o
Seu Reino. Estes 7anos são chamados de
tribulação.
Deus revela a Daniel que, três anos e meio
depois de firmado o pacto (na metade da
semana), o "príncipe" quebrará a aliança, ao
alterar o ritual no Templo (que estará
reconstruído em Jerusalém), trazendo
"abominações", tornando-se "assolador":
veja II Ts. 2:3,4,9. Mas Deus também revela
que ele será destruído. II Ts.2:8
Daniel recebeu estas profecias 550 anos
AC, com tamanha precisão que determinava
até o dia em que o Messias se apresentaria
como "Príncipe de Israel"!

3.2 - OS ACONTECIMENTOS
Logo após o arrebatamento da igreja iniciase um período de tempo, na terra, que a
Bíblia chama de tribulação.
Existem três diferentes correntes sobre este
período:

Aliança de Israel com o Anticristo, a
besta que dominará mentalmente,
politicamente,
socialmente
e
autoritariamente todo o povo que está
sobre a terra. (Dn.9:27; Jo.5:43;
Is.28:14-18).

b) A existência de duas testemunhas, que
serão fortes opositoras ao regime
político e social imposto perfeitamente
admitido. (Ap.11;3).
Na Segunda Metade da Tribulação, também
conhecida por Chamada de grande
tribulação ou angústia de Jacó (Mt.24:21;
Jr.30:7; Dn.12:1) vão decorrer muitos
acontecimentos
a) Perseguição aos judeus
(Ap.11:2;12:6,14).
b) Perseguição aos convertidos
(Ap.7:13,14).
c)

A besta política, chamado por alguns
de o Anticristo que vai realizar
grandes prodígios (Ap.13:1-10).

d) A besta religiosa, o Falso Profeta
confundem os homens(Ap.13:11-18).
e)

Os 144.000 judeus dão testemunho
no mundo (Ap.7:4-8;14:1-5).

f)

Uma abominação desoladora
(Dn.9:27;12:11; Mt.24:15;
Ap.13:14,15; IITs.2:9).

Pré-Tribulacionistas: São pessoas que
acreditam que a igreja não passará pela
tribulação, pois será arrebatada antes
(Ap.3:10; Rm.5:9; ITs.1:10;5:9)
Mid-Tribulacionistas: Os defensores desta
opinião pensam que a igreja vai passar pela
primeira metade da tribulação, e será
arrebatada no meio (mid) dos dois períodos
de três anos e meio cada.
Os seus defensores usam At.14:22 para
fundamentar esta opinião.
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3.3 – O ANTICRISTO

•

3.3.1 – Seus Nomes

1.

2.
3.

A

quele a quem chamamos de
Anticristo é o governador e ditador
da história futura.
O nome Anticristo tem um sinónimo
interessante: significa "opositor de Cristo,
ou "contra Cristo". Mas também pode ser
uma imitação de Cristo.
Na Bíblia este líder futuro é chamado de
vários nomes:
• "a besta que subiu do mar" (Apoc. 13.1);
• "filho da perdição, homem do pecado"
(2 Tess 2.3-4) ;
• "a besta escarlate" (Apoc 17.3);
• "a besta" (Apoc 17.8,16);
• "o homem violento" (Is 16.4);
• "o príncipe que há de vir" (Dan 9.26);
• "o iníquo" (2 Tess 2.8);
• "o mentiroso" (1 Jo 2.22);
• "o enganador" (2 Jo v7);
• "a ponta pequena" (Dan 7.8).
O Anticristo será um homem como outro
qualquer, nascido de mulher, porém ao
serviço de Satanás.

3.3.2 – Sua Manifestação
Tudo se conjuga para que a vinda de Cristo
ocorra nos nossos dias. As predições de
Cristo referidas em Mateus 24 são uma
garantia. Olhando a história presente vemos:
• Violencia – As guerras entre raças,
religiões, clãs e castas, as guerrilhas
entre povos, familias, no transito, no
sexo, na etica...
• Fome – Vários países vivem na
miséria.
• Peste – A Malária mata, o cancro mata,
a sida mata, a droga mata...
• Multiplicação do pecado – O jogo
destroi familias, a droga mina o
caracter dos utentes, o sexo é usado
como comércio e nas mais variadas
formas de perversão, a ansiedade tem
perseguido mais de 25% da população
mundial, o espiritismo e a astrologia
tem crescido como alternativa a Deus...

Os valores sociais e cristãos estão a
serem substituídos pelo:
Humanismo – Produto do egoísmo, do
endeusamento
da
independência
exaltando o centro homem como muito
capaz!
Consumismo – O Querer mais e mais,
o gastar tudo e muito á custa da honra
e moral. O ter e ter mais!
Inversão dos valores morais.

Entretanto...
Enquanto a Igreja não for arrebatada para o
céu, o Espirito Santo usa-a como seu
Templo e por isso a Sua acção impede, a
plena manifestação do Anticristo (2 Tess
2.6-7).
Quando
ocorrer
o
desaparecimento
repentino de milhões de crentes, no
arrebatamento, o mundo ficará em grande
perplexidade e temor. Haverá uma
desorganização geral a todos os níveis da
actividade humana, e haverão gigantescos
desastres e muitas mortes.
Como a imaginação do homem é fértil e
pródiga em descobrir fórmulas de resolver
as crises o Anticristo será aceite como o
salvador do caos quando apresentar
respostas
“credíveis”
para
os
acontecimentos. "E, por isso, Deus lhes
enviará a operação do erro, para que
creiam na mentira, e para que sejam
julgados todos os que não creram na
verdade, antes tiveram prazer na
iniquidade" (2 Tess 2.11-12).

3.3.3– Duração da Liderança
A manifestação do Anticristo (A Besta) na
Terra terá uma duração de sete anos,
conforme a descrição de Dan9. 24-27 –
referencia á ultima semana de anos - e as
suas actividades nesse período estão
divididas em duas fases:
PRIMEIRA FASE - No início a Besta Anticristo, sob a máscara de um político
inteligente e poderoso, fará uma aliança
com Israel por sete anos - e, por extensão,
com as demais nações.
"Ele confirmará uma aliança com muitos
por uma semana..." (Dan 9.27).
Fome, guerras, peste e violência parecem
solucionados diante da dinâmica actuação
desse "salvador" da pátria, a quem muitos
passam a admirar.
SEGUNDA FASE – Depois dos primeiros
3,5 anos, isto é metade do tempo previsto no
acordo, ele romperá a aliança com Israel.
Ele anunciará ser
o próprio Deus e
profanará o templo em Jerusalém colocando
uma imagem sua para ser adorada.
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Vai proibir a adoração ao Deus Verdadeiro
e perseguirá por 42 meses os fiéis a Cristo.
Também fará grandes milagres e maravilhas
com o poder satânico.
"Ele confirmará uma aliança com muitos
por uma semana [sete anos], mas na
metade da semana [três anos e meio, 42
meses ou 1.260 dias] fará cessar o
sacrifício e a oferta de cereais" (Dan 9.27).
"E proferirá palavras contra o Altíssimo, e
destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará
em mudar os tempos e a lei..."(Dan 7.25).
"Ele se opõe e se levanta contra tudo o que
se chama Deus ou é objecto de culto, de
sorte que se assentará, como Deus, no
templo de Deus, querendo parecer Deus. A
vinda desse iníquo é segundo a eficácia de
Satanás, com todo poder, e sinais e
prodígios de mentira" (2 Tess 2.4,9).

3.3.4– Estilo de Liderança
A instalação de um governo único, mundial,
será certamente um dos propósitos deste
lider para com facilidade controlar todas as
coisas.
Para que tal funcione ele irá impor uma
nova ordem mundial onde 3 factores são
importantes, a saber:
1) Uma só moeda: Já temos a
implantação de uma moeda comum na
Comunidade Européia, o euro. O Dolar
é outra moeda de grande circulação.
Haverá uma fusão destas 2 moedas?
2) Uma só economia, um só mercado: A
globalização já é uma realidade.
Comunidade Européia e a Mercosul,
tem acordos comerciais que ampliam e
tornam o processo de globalização
irreversível.
3) Uma Força militar única: A
Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN), subscrita em 4.4.1949,
é uma aliança militar "projectada para
prevenir ou repelir agressões contra
qualquer de seus membros". No entanto
os EUA estão a dominá-la. Teremos um
centralismo americano na liderança
desta força?
A liderança deste governante terá de ser
firme, autoritária e convincente. Neste
sentido ele vai conseguir impor um novo
modelo de ordem e satisfação de vida que
muitos de nós intitulamos como :
Nova Ordem Mundial
O presidente George Bush tornou popular o
termo quando, num discurso durante a
Guerra do Golfo disse ao congresso

americano: "Encontramo-nos hoje num
momento ímpar e extraordinário (…) Destes
períodos atribulados pode emergir uma
Nova Ordem Mundial (…) Hoje esta Nova
Ordem Mundial luta para se impor."
Este futuro líder mundial vai subir ao poder
numa onda global de euforia. Ao entrar em
cena para temporariamente salvar o mundo
das suas dificuldades económicas, militares
e políticas ele vai enganar a maioria do
mundo e levar as pessoas a pensar que ele é
um homem de paz, um herói.
"Por causa da tranquilidade destruirá a
muitos" e "ele virá caladamente, e tomará o
reino com engano" (Daniel 8:25).
A Bíblia fala de um acordo inovador, ou
"aliança", de 7 anos. Este pacto resolverá
temporariamente a crise no Oriente Médio,
conseguindo com que os judeus e os árabes
entrem num acordo a respeito de Jerusalém
e dos lugares sagrados.
Um ponto de extrema importância será o
Monte Moriá em Jerusalém, lugar sagrado
para os judeus (o templo judeu estava lá
antes de ser destruído pelos romanos em 70
D.C.), e sagrado para os muçulmanos (a
mesquita da Cúpula da Rocha). As Sagradas
Escrituras indicam que a aliança do
Anticristo
permitirá
aos
judeus
reconstruírem o seu templo, onde voltarão
aos antigos rituais de sacrifício animal (ver
Daniel 8:23-25; 9:27; 2 Tess. 2:1-4).

3.3.5–O Anticristo será um
Imitador de Cristo
I João 2:18 "Filhinhos, já é a última hora; e,
como ouvistes que vem o anticristo, também
agora muitos anticristos têm surgido, pelo
que conhecemos que é a última hora."
Os anticristos estão por toda a parte. Eles
representam a fibra de Satanás no lidar com
as pessoas da nossa sociedade. Eles
aparecem na televisão, ocupam cargos no
governo, ensinam nas escolas. Satanás pode
disfarçar-se de anjo de luz, as pessoas vêem
essa luz e pensam que ela é boa; pois a luz é
boa. Precisamos examinar as escrituras para
encontrar as similaridades e diferenças entre
Cristo e o Anticristo. Quando conhecermos
e compreendermos essas similaridades e
diferenças,
poderemos
prontamente
reconhecer o Senhor Jesus Cristo e todos os
anticristos.
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3.3.6 -COMPARAÇÕES:
1.

Cristo teve um ministério divino de
manifestação como Messias nos
últimos 3.5anos
O anticristo tem um ministério de prodígios
e manifestação de poder satânico nos
últimos 3.5anos – Apoc.13.5
2. Jesus era Príncipe da Paz – Is. 9.6
O anticristo apresenta-se como o pacificador
– Dan9.27
3. Jesus Cristo era Deus – João 10.30
O anticristo declara-se Deus – 2 Tess. 2.3-4
4.

Jesus Cristo ressuscitou do túmulo pelo
poder de Deus
O anticristo vai ressuscitar depois de ter
uma chaga mortal – Apoc. 13.3-12
5.

Cristo tem uma igreja que amou e por
ela morreu.
O anticristo tem uma igreja Apoc. 17
6. Jesus era um grande orador João 7.16
O anticristo é um grande orador –Apo.13.5
7.

Jesus – como Filho de Deus pertencia á
Trindade Divina ( Pai – Filho – Espirito
Santo)
O anticristo fará parte da trindade satânica
(Dragão – Besta – Falso Profeta)-

3.3.7–O Anticristo será um
“Contra-Cristo”
1. CRISTO VEIO DE CIMA: João 6:38
"Porque eu desci do céu não para fazer a
minha própria vontade; e, sim, a vontade
daquele
que
me
enviou."
O ANTICRISTO VIRÁ DO ABISMO:
Apocalipse 11:7 "Quando tiverem, então,
concluído o testemunho que devem dar, a
besta que emerge do abismo pelejará contra
elas
e
as
vencerá
e
matará."
2. CRISTO VEIO EM NOME DO PAI:
João 5:43 "Eu vim em nome de meu Pai e
não me recebeis; se outro vier em seu
próprio nome, certamente o recebereis."
O ANTICRISTO VIRÁ EM SEU
PRÓPRIO NOME: João 5:43 "Eu vim em
nome de meu Pai e não me recebeis; se
outro vier em seu próprio nome, certamente
o recebereis."
3. CRISTO HUMILHOU-SE A SI
MESMO: Filipenses 2:8 "A si mesmo se
humilhou, tornando-se obediente até a
morte, e morte de cruz."

O ANTICRISTO EXALTA-SE A SI
MESMO: 2 Tessalonicenses 2:4 "O qual se
opõe e se levanta contra tudo que se chama
Deus, ou objecto de culto, a ponto de
assentar-se no santuário de Deus,
ostentando-se como se fosse o próprio
Deus."
4 CRISTO FOI DESPREZADO. Isaías
53:3 "Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens; homem de dores e que
sabe o que é padecer; e como um de quem
os homens escondem o rosto, era
desprezado, e dele não fizemos caso." Lucas
23:18
O
ANTICRISTO
É
ADMIRADO:
Apocalipse 13:3-4 "Então vi uma de suas
cabeças como golpeada de morte, mas essa
ferida mortal foi curada; e toda a terra de
maravilhou, seguindo a besta; e adoraram o
dragão porque deu a sua autoridade à besta;
também adoraram a besta, dizendo: Quem é
semelhante à besta? Quem poderá pelejar
contra ela?"
5. CRISTO É EXALTADO PELO PAI:
Filipenses 2:9 "Pelo que também Deus o
exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que
está acima de todo nome."
O ANTICRISTO SERÁ LANÇADO NO
LAGO DE FOGO: Apocalipse 19:20 "Mas
a besta foi aprisionada , e com ela o falso
profeta que, com os sinais feitos diante dela,
seduziu aqueles que receberam a marca da
besta e eram os adoradores da sua imagem.
Os dois foram lançados vivos dentro do lago
de fogo que arde com enxofre."
6. CRISTO VEIO PARA FAZER A
VONTADE DO PAI: João 6:38 "Porque eu
desci do céu não para fazer a minha própria
vontade; e, sim, a vontade daquele que me
enviou."
O ANTICRISTO FARÁ SUA PRÓPRIA
VONTADE: Daniel 11:36 "Este rei fará
segundo a sua vontade, e se levantará e se
engrandecerá sobre todo deus; contra o
Deus dos deuses falará cousas incríveis, e
será próspero, até que se cumpra a
indignação; porque aquilo que está
determinado será feito."
7.
CRISTO VEIO PARA SALVAR:
Lucas 19:10 "Porque o Filho do homem
veio buscar e salvar o perdido."
O
ANTICRISTO
VIRÁ
PARA
DESTRUIR: Daniel 8:24 "Grande é o seu
poder, mas não por sua própria força;
causará estupendas destruições, prosperará e
fará o que lhe aprouver; destruirá os
poderosos e o povo santo."
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8 . CRISTO É O BOM PASTOR: João
10:4-15 "Eu sou o bom pastor. O bom
pastor dá a vida pelas ovelhas. O
mercenário que não é pastor, a quem não
pertencem as ovelhas, vê vir o lobo,
abandona as ovelhas, e foge; então o lobo as
arrebata e dispersa.
O ANTICRISTO É O PASTOR INÚTIL:
Zacarias 11:16-17 "Porque, eis que
suscitarei um pastor na terra, o qual não
cuidará das que estão perecendo, não
buscará a desgarrada, não curará a que foi
ferida, nem apascentará a sã, mas comerá a
carne das gordas, e lhes arrancará até as
unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o
rebanho; a espada lhe cairá sobre o braço e
sobre o olho direito; o braço se lhe secará, e
o olho direito de todo se escurecerá."
9. CRISTO É A VERDADE: João 14:6
"Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e
a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai
senão por mim."
O ANTICRISTO É A MENTIRA: 2 Tess.
2:11 "E por este motivo, pois, que Deus lhes
manda a operação do erro, para darem
crédito à mentira."
10. CRISTO É O SANTO: Marcos 1:24
"Que temos nós contigo, Jesus Nazareno?
Vieste para perder-nos? Bem sei quem és: o
Santo de Deus."
O ANTICRISTO É O INÍQUO: 2 Tess.2:8
"Então será revelado o iníquo, a quem o
Jesus matará com o sopro da sua boca, e o
destruirá, pela manifestação de sua vinda."
11. CRISTO É O HOMEM DE DORES:
Isaías 53:3 "Era desprezado, e o mais
rejeitado entre os homens; homem de dores
e que sabe o que é padecer; e como um de
quem os homens escondem o rosto, era
desprezado, e dele não fizemos caso."
O ANTICRISTO É O HOMEM DA
INIQUIDADE: 2 Tess.2:3 "Ninguém de
nenhum modo vos engane, porque isto não
acontecerá sem que primeiro venha a
apostasia, e seja revelado o homem da
iniquidade, o filho da perdição."
12. CRISTO É O FILHO DE DEUS:
Lucas 1:35 "Respondeu-lhe o anjo: Descerá
sobre ti o Espírito Santo e o poder do
Altíssimo te envolverá com a sua sombra,
por isso também o ente santo que há de
nascer, será chamado Filho de Deus".
O ANTICRISTO É O FILHO DA
PERDIÇÃO: 2 Tess.2:3 "Ninguém vos
engane, porque isto não acontecerá sem que
primeiro venha a apostasia, e seja revelado
o homem da iniquidade, o filho da
perdição."

13.
CRISTO É O MISTÉRIO DA
PIEDADE: I Tim.3:16 ", grande é o
mistério da piedade: "Aquele que foi
manifestado na carne, foi justificado em
espírito, contemplado por anjos, pregado
entre os gentios, crido no mundo, recebido
na glória."
O ANTICRISTO É O MISTÉRIO DA
INIQUIDADE: 2 Tess. 2:7 "O mistério da
iniquidade já opera e aguarda somente que
seja afastado aquele que agora o detém."
14. CRISTO VEIO NA IMAGEM DE
DEUS: Col. 1:15 "Ele é a imagem do Deus
invisível, o primogênito de toda a criação."
O ANTICRISTO VIRÁ NA IMAGEM DE
SATANÁS: Apoc.13:1-4 " A besta que vi
era semelhante a leopardo, com pés como de
urso, e boca como boca de leão. E deu-lhe o
dragão o seu poder, o seu trono e grande
autoridade. 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; e adoraram o
dragão porque deu a sua autoridade à besta;
também adoraram a besta, dizendo: Quem é
semelhante à besta? Quem poderá pelejar
contra ela?"
15. CRISTO É PARTE DA TRINDADE
CELESTIAL: Mateus 28:19 "Ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações,
baptizando-os em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo."
O ANTICRISTO É PARTE DE UMA
TRINDADE SATÂNICA: Apocalipse
16:13 "Então vi sair da boca do dragão, da
boca da besta e da boca do falso profeta, três
espíritos imundos semelhantes a rãs."
16. CRISTO É O CORDEIRO
SACRIFICIAL: I Pedro 1:19 "Mas pelo
precioso sangue, como de um cordeiro sem
defeito e sem mácula, o sangue de Cristo."
O ANTICRISTO É UMA BESTA
SELVAGEM: Apoc.13:2 "A besta que vi
era semelhante ao leopardo, com pés como
de urso, e boca como boca de leão. E deulhe o dragão o seu poder, o seu trono e
grande autoridade."
17. O PODER DE CRISTO É DE DEUS:
Mateus 28:18 "Jesus, aproximando-se,
falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me
foi dada no céu e na terra.
O PODER DO ANTICRISTO PROVÉM
DE SATANÁS: Apocalipse 13:2 "A besta
que vi era semelhante a leopardo, com pés
como de urso, e boca como boca de leão. E
deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e
grande autoridade."
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18. CRISTO RECEBE ADORAÇÃO
DOS CRENTES: Lucas 24:52 "Então eles,
adorando-o, voltaram para Jerusalém,
tomados de grande júbilo."
O ANTICRISTO RECEBE ADORAÇÃO
DO MUNDO: Apoc.13:3, 4, 8 "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;
e adoraram o dragão porque deu a sua
autoridade à besta, dizendo: Quem é
semelhante à besta? Quem pode pelejar
contra ela? E adora-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."
19. O NÚMERO DE CRISTO É 7: Apoc.
5:6,12 "Então vi, no meio do trono e dos
quatro seres viventes e entre os anciãos, de
pé, um Cordeiro como tinha sido morto. Ele
tinha sete chifres, bem como sete olhos que
são os sete espíritos de Deus enviados por
toda a terra.... Proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro, que foi morto, de
receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória, e louvor."
O NÚMERO DO ANTICRISTO É 666:
Apocalipse 13:18 "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."
20. CRISTO AMA SUA NOIVA:
Apocalipse 21:1-2 "Vi novo céu e nova
terra, pois o primeiro céu e a primeira terra
passaram, e o mar já não existe. Vi também
a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia
do céu, da parte de Deus, ataviada como
noiva adornada para o seu esposo."
O ANTICRISTO MATA SUA NOIVA:
Apocalipse 17:16-18 "Os dez chifres que
viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a
farão devastada e despojada, e lhe comerão
as carnes e a consumirão no fogo. Porque
em seus corações incutiu Deus que realizem
o seu pensamento, o executem à uma e
dêem à besta o reino que possuem, até que
se cumpram as palavras de Deus."
21. CRISTO ESTÁ MONTADO EM UM
CAVALO BRANCO: Apocalipse 19:11
"Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O
seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e
julga
e
peleja
com
justiça."
O ANTICRISTO TAMBÉM MONTA UM
CAVALO BRANCO: Apocalipse 6:2 "Vi,
então, e eis um cavalo branco e o seu
cavaleiro com um arco; e foi-lhe dada uma
coroa; e ele saiu vencendo e para vencer."

22. CRISTO VEM PARA GOVERNAR:
Apocalipse 19:15 "Sai da sua boca uma
espada afiada, para com ela ferir as nações;
e ele mesmo as regerá com cetro de ferro; e
pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor
da ira do Deus Todo-Poderoso."
O
ANTICRISTO
VEM
PARA
CONQUISTAR: Apocalipse 6:2 "Vi, então,
e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro
com um arco; e foi-lhe dada uma coroa; e
ele saiu vencendo e para vencer."
23. CRISTO É SEGUIDO PELOS
EXÉRCITOS QUE DOS CÉUS:
Apocalipse 19:14 "E seguiam-no os
exércitos que há no céu, montando cavalos
brancos, com vestiduras de linho finíssimo,
branco e puro."
O ANTICRISTO É SEGUIDO PELA
MORTE, FOME, E O INFERNO:
Apocalipse 6:4-8 "E saiu outro cavalo,
vermelho; e ao seu cavaleiro foi-lhe dado
tirar a paz da terra para que os homens se
matassem uns aos outros; também lhe foi
dada uma grande espada... Então vi, e eis
um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma
balança na mão. E ouvi como que voz no
meio dos quatro seres viventes, dizendo:
Uma medida de trigo por um denário; três
medidas de cevada por um denário; e não
danifiiques o azeite e o vinho.... E olhei e
eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro,
sendo este chamado Morte; e o Inferno o
estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade
sobre a quarta parte da terra para matar à
espada, pela fome, com a mortandade e por
meio das feras da terra."

3.4 -A GRANDE TRIBULAÇÃO

A grande tribulação terá seu inicio logo
que a igreja de Cristo seja arrebatada
aos céus.
A grande tribulação e um período que
Deus reservou para repreender e castigar
a nação que rejeitou e crucificou a Cristo
São João 1:10-11.
A GRANDE TRIBULAÇÃO, que será um
período muito ruim , o qual nunca houve
sobre a terra, e nem mais haverá em outro
tempo (Mat 24:21 ),
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3.4.1 – OUTROS NOMES DA
GRANDE TRIBULAÇÃO
Última semana d Daniel
Tempo angustia de Jacó
Ira futura
Tempo de destruição
Tempo de Eclipse
( escuridão)
Tempo de castigo
Tempo de choro
Tempo de aflição
Dilúvio de açoites

Dan 9:24-27
Jer.30:7Sof 1:15
I Tess.1:10, 5- 9
I Tess. 5:3
Isaías 24:20-23
Amos 5:18
Ezeq 20:37-38
Amos 5:16-17
Mateus 24:21
Isaías 28:15-18

3.4.2 - OBJECTIVOS DE DEUS NA
GRANDE TRIBULAÇÃO
1 - Repreender, castigar e educar a Israel
com vara de juízo , preparando os Judeus
para enfim aceitarem a Jesus Cristo como o
Messias prometido Ezeq 20:37, Deut 4:30.
2 - Separar e provar os Judeus fieis a Deus
Zacarias 13:8-9
3 - Castigar os ímpios que rejeitaram o
maior presente de Deus que é o amor de
Cristo, e não se converteram dos seus
pecados, pois recusaram a luz de Cristo para
viver em trevas II Tess.2:11-12. e
preferiram crer na mentira do Anticristo
3.4.3 - A IGREJA DE CRISTO NÃO
PASSARÁ PELA GRANDE
TRIBULAÇÃO
A grande tribulação é para Israel e para os
Gentios. Daniel 9:24-27, conforme estudo
das Setentas Semanas de Daniel. A Igreja é
o corpo cuja a cabeça é Cristo ( I Corintios
6:15, Efésios 5:23 ), Cristo e sua igreja
formam um corpo, e Cristo já teve a sua
tribulação ao morrer na Cruz.
Apocalipse 13:7 diz que na grande
tribulação todos estarão sujeitos a besta , e
se a igreja participar da tribulação, ela
também estaria sujeita a satanás, isso e
impossível.
A tribulação é a ultima das setentas semanas
de Daniel 9:24 a 27, este período de tempo
esta determinado sobre o povo judeu e não
sobre a igreja, a palavra é muito clara:
Setentas semanas estão determinadas sobre
o teu povo e sobre a sua santa cidade , o
versículo 27 mostra a actuação do anticristo
neste período de tribulação. “ Ele
confirmará uma aliança com muitos por
uma semana, mas na metade da semana
fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais “
A igreja não faz sacrifícios, pois Cristo é o
nosso sacrifício, quem faz sacrifícios até o
dia de hoje são os Judeus e não a igreja, e

se a igreja fará um concerto com o anticristo
então ela não é de Cristo, muito menos
santa, a igreja não poderá fazer acordos com
o anticristo porque não mais estará aqui na
terra, mas os Judeus que não serão
arrebatados farão um acordo com o inferno (
Isaías 28:15 ) porem esta aliança com a
morte será anulada ( Isaías 28:18, Daniel
9:27 ) porque a tribulação que o profeta
Isaías chama de “ diluvio de açoites “ irá
castigar os judeus por rejeitarem o messias.
Muitas pessoas acreditam que as sete cartas
enviadas as sete igrejas da Ásia no livro do
apocalipse, são cartas enviadas a igreja e
não aos judeus, e assim o conteúdo das
cartas são palavras a igreja e não aos judeus,
Em Apocalipse 3:10, o Senhor Jesus Cristo
na carta á igreja de Filadélfia promete
guarda-la da tribulação que há de vir sobre
todo o mundo para provar os moradores da
terra.
A palavra guardar da tribulação, não é o
mesmo que ajudar na tribulação, guardar é o
mesmo que livrar, não deixar fora, não
expor. É melhor receber a palavra de Deus e
crer que a igreja não passara pela grande
tribulação.
A repentina destruição que o apostolo
Paulo fala em I Tessalonicenses 5:3, não é
para aqueles que andam na luz, mas para
aqueles que andam sem vigilância, isto diz
ele porque Cristo virá como o ladrão, no
momento em que não estão esperando, e por
isso quando disserem que há paz, então a
grande tribulação irá começar, que será o
momento em que Israel fará acordo com o
anticristo ( Daniel 9:27, Isaías 28:15, João
5:43,)
Estes de quem o apostolo diz que irão dizer
que há paz e segurança, são os judeus que
não foram arrebatados junto com a igreja, e
fizeram um acordo com o anticristo
esperando enfim receber a paz, por isso o
apostolo aconselha no vers. 10, a vigiarmos
em qualquer situação para que o
arrebatamento da igreja não nos surpreenda.
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3.4.4 - A GRANDE TRIBULAÇÃO
DURA SETE ANOS

3.5 - AS DUAS TESTEMUNHAS

No estudo sobre as setentas semanas de
Daniel, podemos verificar que a última
semana que equivale a sete anos ainda não
se cumpriu, e este período que ainda não se
cumpriu é exactamente a grande tribulação,
que da mesma forma irá durar sete anos,
divididas em duas partes de 3.5 anos.

Na primeira parte da grande tribulação ( três
anos e meio ) Deus irá enviar as suas duas
testemunhas para anunciarem o evangelho
do Reino de Cristo . Mateus 24:14
Há quem diga que estas duas testemunhas
não são pessoas, e sim uma profecia no
sentido alegórico, mas Mal.4:5 diz que Deus
enviará aos Judeus o profeta Elias antes que
venha o grande e terrível dia do Senhor.
Alguém poderá responder que Elias já veio
através de João Baptista, mas o que estava
sobre João Baptista era o dom de Elias.

Mil duzentos sessenta dias

Apoc11:1 12:6

Quarenta e dois meses
Tempo e tempos e metade
de um tempo

Apoc. 13:5
Apoc. 2:14

A PRIMEIRA PARTE DA GRANDE
TRIBULAÇÃO
Israel terá domínio de
Jerusalém
Israel fará acordo com o
anticristo por sete anos.
Israel irá reconstruir o
templo derrubado por
Roma em 70 d.C
O livro com sete selos
Os quatro cavalos e seus
cavaleiros. “ quatro selos
Os mártires de Deus
“ Quinto selo “
O sexto selo “ terremotos,
chuva de meteoros Eclipse
As duas testemunhas
darão as suas profecias

Daniel 9:24
Dan. 9:27 –
Is. 28:15-18
II Tess 2:4
Apoc 5: 1 a 14
Apoc 6:1 a 8
Apoc 6:9 a 11
Apoc 6: 12-17
Apoc. 11:1-12

A SEGUNDA PARTE DA GRANDE
TRIBULAÇÃO
Israel é invadida pelo
anticristo
O Anticristo no templo em
Jerusalém
As duas bestas
O falso profeta e anticristo
As sete pragas
A Batalha do Armagedom
as nações contra Israel
O espírito do demônio
controla os reis da terra
Os reis do oriente
marcham rumo a Israel
Uma chuva de meteoros
cai sobre a terra
As 7 trombetas do juízo de
Deus expõem a sua ira .
A volta de Cristo com
seus santos para livrar
Israel

Apoc 12:6
II Tess. 2:3-4
Daniel 9:27
Apocalipse 13
Apoc 15 e 16
Zac 14:12-13
Apoc. 19:19
Apoc16:13-14
Apoc16:12-16
Apoc. 16:21
Mat.24:29
Apoc 8:2- 12
9:1-13 - 11:15
Ap. 19:11-26,
1:7, Mat. 24:
30-31

APOCALIPSE 11:1-14

Estas duas testemunhas, de acordo com a
própria palavra, e com o texto de
Apocalipse, demonstra que ambas viram,
vêem, e estão diante de Deus, pois não
há outra forma de testemunhar, se a
testemunha não estiver diante da pessoa ou
do facto acontecido, com isto concluímos
que a identidade das duas testemunhas é de
alguém que está na presença de Deus.
Deus Prometeu enviar o profeta Elias antes
da vinda de Cristo, para converter o coração
dos país aos filhos Mal. 4:5-6 , João
Baptista, não converteu o coração dos pais
aos filhos, nem tão pouco ordenou que não
chovesse, etc. E João Baptista não era Elias,
o dom de Elias estava sobre João Baptista.
O Profeta Elias foi arrebatado em vida, II
Reis 2:11 ...O Profeta Elias apareceu na
transfiguração de Cristo junto com Moisés,
onde Elias representava a profecia no velho
testamento que apontava a vinda de Cristo
em gloria Mat. 17:3
O Profeta Elias fez muitos milagres que as
duas testemunhas irão fazer. II Reis 1:10-11,
I Reis 17:1
Moisés apareceu na transfiguração de Cristo
assim como Elias, onde Moisés representava
a Lei no velho testamento Mateus 17:3
Moisés fez muitos milagres, que as duas
testemunhas também farão. Êx 7:20, 9:9-10
Enoque assim como Elias, também foi
arrebatado e não viu a morte. Gênesis 5:24
Enoque foi arrebatado antes do dilúvio,
assim como Elias foi arrebatado antes do
cativeiro babilônico
Quem serão as 2 testemunhas?
Provavelmente 2 pessoas cujo espirito seja
identico ao de Elias e Moisés. Capazes de
com o poder de Deus manifestar os
prodigios e a glória do Messias, mas
também com muita humildade anunciar o
Reino de Deus.
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3.6 - OS 144 MIL JUDEUS

3.7 - AS CALAMIDADES
OS SETE SELOS DO APOCALIPSE

Em Apocalipse 7: 1 a 8, fala de cento e
quarenta e quatro mil Judeus sendo selados
nas suas testas como servos do Deus vivo,
estes como diz a própria palavra de Deus
são judeus, que nesta ocasião, estarão bem
no início da grande tribulação, e Deus
enviou quatro Anjos com o poder de
controlar a natureza para que nenhum vento
soprasse sobre a terra ( 7:1 a 3 ),
E estes quatro Anjos ordenam aos quatro
Anjos dos quatro primeiros Selos de
Apocalipse 6, para que não danifiquem a
terra até que tenham selado os 144 mil
Judeus; Estes Judeus irão anunciar o
Evangelho do reino por todo o mundo, até
os confins da terra ( São Mateus 24:14 ) ,
na verdade este 144 mil Judeus são as
primícias do Senhor, e na sua boca Deus
não
encontrou
engano,
pois
são
irrepreensíveis, Apocalipse 14:4, e por isso
estão sendo selados, pois aceitam o plano de
Deus, bem como o Messias, e por isso irão
pregar o reinado do Messias aqui na terra.
Estes 144 mil Judeus não são aqueles que
serão arrebatados, como muitos dizem
acreditando ser a igreja de Cristo, isto não é
possível, pois a igreja de Cristo não são
Judeus, mas pessoas de varias línguas,
povos e nações, e nem tão pouco a igreja é
formada de apenas 144 mil pessoas, mas de
milhares de milhares e milhões de milhões,
Apocalipse 5:9 a 11, e estes Judeus
passarão pela grande tribulação, mas
enquanto eles são selados aqui na terra em
Apocalipse 7:3, a igreja já esta nos Céus
adorando a Cristo, como mostra Apocalipse
5:9 a 11, portanto estes não são em hipótese
alguma a igreja de Cristo.
Em Apocalipse 14: 1 a 5,
mostra
novamente os mesmos 144 mil Judeus mas
agora junto com o Senhor Jesus no céu, pois
no versículo 3, mostra que eles estavam
diante do trono de Deus, e como todos
sabemos este trono esta no céu, neste
momento os 144 mil Judeus já cumpriram
com sua missão, e mesmo passando pela
grande tribulação aqui na terra, não se
contaminaram com religiões falsas e
também não aceitaram a marca da besta,
pois alguém que já foi marcado por Cristo
certamente desprezará qualquer marca
demoníaca.
Nota. Estes cento quarenta e quatro mil são
homens e virgens. (14.3)

O Primeiro Selo - O Cavaleiro do cavalo
branco Apoc 6:1-2 -É dada uma coroa
para o cavaleiro do cavalo branco, que saiu
vitorioso e para vencer, este não pode ser
Jesus Cristo, pois é ele quem abre o Selo,
este é o Anticristo que será o grande
vencedor na tribulação, ele está sobre o
cavalo branco, pois será o grande mentiroso,
fazendo-se parecer Deus, fará acordos de
paz, e os judeus o receberão livremente.
Dan.9:27, Is. 28:15.
O Segundo Selo
O Cavaleiro do cavalo
vermelho Apoc 6:4 Este cavaleiro vem
junto com o Anticristo, ele vem piorar a
vida dos moradores da terra, chegando os
homens a matarem-se uns aos outros.
O Terceiro Selo O Cavaleiro do cavalo
preto
Apoc 6:5 Este é mais um da
confiança de satanás, ele vem trazer fome.
O salário de um dia inteiro de trabalho para
comprar o trigo, mostra a falta de alimentos,
o homem tendo o dinheiro , mas não tendo o
que comprar, porque a terra não produz, a
natureza agora mostra as consequências de
tantos desastres ecológicos.
O Quarto Selo
O Cavaleiro do cavalo
Amarelo Apoc 6:8 -Este vem trazer a
morte de maneira trágica para os moradores
da terra, para aqueles que se negaram a
receber o amor de Cristo, um quarto dos
habitantes da terra irá morrer,
O Quinto Selo Os primeiros Mártires de
Cristo na grande tribulação Apocalipse 6:9
Este selo mostra os primeiros a morrerem
por amor á palavra de Cristo
O Sexto Selo
A terra atingida por por
uma chuva de meteoros Apoc 6:12
Em apoc 6:13 mostra um grande terremoto
na terra. O sol fica sem luz, um grande
eclipse, escurece toda a terra , e ao mesmo
tempo, a terra é atingida por meteoros, que
serão capazes de causar grande destruição
no planeta, causando grande terremoto no
planeta inteiro e até mesmo afundando ilhas.
O Sétimo selo Perplexidade e silencio no
céu
Apoc 8:1 Quando Cristo abre o
sétimo Selo, todos os cidadãos celestiais até
mesmo a igreja já arrebatada aos céus, e os
vinte e quatro anciãos, estão perplexos pelos
acontecimentos que estão para vir, um
silencio por quase meia hora acontece em
todo o céu,
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AS SETE TROMBETAS DO
APOCALIPSE
Apoc. 8.7 – 1ª Trombeta
A terça parte da terra é queimada por
saraiva e fogo misturado com sangue, onde
a terça parte de toda erva verde e vegetais é
queimada, plantas ...
Apoc. 8.8 – 2ª Trombeta
Um grande meteoro cai sobre o mar ardendo
em fogo tornando em sangue a terça parte
do mar, matando assim a terça parte dos
peixes do mar, e destruindo a terça parte dos
navios, submarinos, etc.;
Apoc. 8.10 – 3ª Trombeta
Novamente a terra é atingida por um corpo
celeste ardendo em fogo, isto mostra um
descontrole no universo inteiro. Haverá falta
de água potável para beber.
Apoc. 8.12 – 4ª Trombeta
Uma enorme escuridão toma conta da terra,
a terça parte do sol, da lua e das estrelas não
dão a sua luz,... um eclipse jamais visto em
toda a história da humanidade!
Apoc. 9.1 – 5ª Trombeta
Uma estrela cai sobre a terra, esta estrela é
satanás que vai agir no corpo do Anticristo,
que possui a chave do poço do abismo, onde
estão presos os piores demônios , estes não
fizeram parte da queda de Lúcifer Isaías
14:12-15, Judas 1:6, eles são como
gafanhotos destruindo tudo e perturbando a
humanidade por cinco meses. Como
demonstração de tanta maldade, um anjo
voa pelo céu avisando tamanho mal por três
vezes, em Apoc 8:13, 9:12, 11:14, e ai, ai,
dos moradores da terra.
Apoc. 9.13 – 6ª Trombeta
É visto um anjo soltar quatro anjos que
estão presos junto a Rio Eufrates. Estes
demônios irão comandar um exercito de
duzentos milhões de demônios, estes são
diferentes dos demônios soltos na quinta
trombeta.
Apoc. 11.15 – 6ª Trombeta
Os vinte e quatro anciãos adoram a Cristo
no céu por ter chegado a hora da vingança
contra aqueles que tanto mal fizeram contra
aos profetas, apóstolos e á igreja de Cristo,
AS SETE TAÇAS DO APOCALIPSE
Apoc. 16.1-2 – 1ª Taça
Quando o primeiro anjo derrama a sua taça
sobre a terra, aparece uma doença feia e
dolorosa sobre os que tem o sinal da besta,

Apoc. 16.3 – 2ª Taça
O segundo anjo derrama a sua taça sobre o
mar, que se torna em sangue, e com isso o
que restou do mar, que já fora atacado em
Apoc8:8-9, na Segunda trombeta, onde
morreram a terça parte das criaturas do mar
e a terça parte dos navios, agora morre toda
a vida marítima
Apoc. 16.4-7 – 3ª Taça
Os rios e a fonte das águas se tornam em
sangue. Nesta ocasião Deus mostrará que
não se esqueceu quando Herodes mandou
matar as criancinhas de Belém. Mat 2:16, e
também da terrível morte que sofreu João
Baptista Mat 14:1-12, o sangue que fora
derramado na morte de Estevão Atos 7: 5960, da brutalidade com que os Apóstolos de
Cristo foram mortos
Apoc. 16.8 – 4ª Taça
O sol é atingido pela ira de Deus para que o
seu calor venha a aquecer terrivelmente a
terra. No caso da quarta trombeta de
Apoc8:12, o sol apenas não brilhou, agora o
sol é aquecido além do normal, o calor vai
atingir a terra, e com isso o Polo Norte e a
Antártida irão derreter e o nível do mar
aumentará.
Apoc. 16.10-11 – 5ª Taça
A ira de Deus é derramada sobre o trono da
besta, e seu reino torna-se em escuridão ,
trazendo muita dor aos homens, ao ponto de
morderem sua línguas de tanta dor.
Apoc. 16.12-15 – 6ª Taça
A Sexta taça é derramada sobre o rio
Eufrates, era um dos quatro Rios próximos
ao Jardim do Éden. Gên 2:14.Neste Rio
foram presos quatro demônios Apoc 9:14,
O Rio Eufrates secou, para que se
preparasse o caminho dos Reis do Oriente,
nestes acontecimentos, espíritos imundos
parecidos com rãs, enviados pela besta e
falso profeta, começam a perturbar os reis
da terra, ministros, líderes governamentais
de todos os países para leva-los a uma
guerra mundial contra o povo Judeu
Apoc. 16.17 – 7ª Taça
Esta é a última das sete taças da ira de Deus,
uma voz se houve no céu “ Esta feito “
isto demonstra a vitória de Deus sobre o
pecado, enfim toda injustiça acabará,
muitas vozes são ouvidas no céu,
relâmpagos e trovões, e um grande
terremoto acontece na terra como nunca
ocorreu desde que há homens sobre a terra,
duas cidades são fortemente atingidas, uma
destas cidades é chamada de cidades das
nações, que irão beber da ira de Deus.
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4 – O SIGNIFICADO DAS 7
IGREJAS da ÁSIA
4.1 - CARTA À IGREJA EM ÉFESO
Apocalipse 2:1-7

“

Ao anjo da igreja em Éfeso
escreve...”, não está escrito de
Éfeso, mas em Éfeso.
A igreja de Jesus Cristo que se reúne em
Éfeso.
A igreja não é de Éfeso; nós somos
peregrinos e forasteiros, ninguém pertence a
um determinado lugar.
“Isto diz aquele que tem na sua destra as
sete estrelas, que anda no meio dos sete
candeeiros de ouro.”
Historicamente, a igreja em Éfeso,
representa o desenvolvimento da igreja de
Jesus durante o primeiro século, do ano 30
ao ano 100 da nossa era.
Vemos nesta carta, as primeiras sementes da
apostasia que entraram na igreja .
Éfeso era a principal província romana na
Ásia; era a principal cidade. Era em Éfeso
que se encontrava o templo da grande deusa
Diana, a deusa dos efésios, que é diferente
da Diana caçadora dos romanos.
A Diana dos efésios, era também chamada
de Artemis.
O templo de Diana, era considerado uma
das sete maravilhas da antiguidade. Quando
Paulo, em Éfeso, começou a pregar contra o
paganismo, por duas horas os efésios
gritaram: grande é a Diana dos efésios, e
houve um grande tumulto na cidade.
Atos 19:23-41
A igreja em Éfeso, foi doutrinada por Paulo
trabalhou durante três anos e era a igreja de
Áquila e Pricila. Também foi dirigida por
Timóteo e João.
4.1.1 -VIRTUDES
a)AS TUAS OBRAS E A TUA
PACIÊNCIA (2:2).
A Igreja em Éfeso era conhecida pelas
obras; perseverava no trabalho; não se
cansava no serviço de Cristo.
Eram
perseverantes no lidar (v.2) e no sofrer
(v.3).
O Senhor elogia esta Igreja por isso.
b). NÃO SOFRES OS MAUS (2:2).
É louvável suportar as fraquezas dos fracos
(Rm.15:1), mas não ao ponto de ser sócio
do erro. Permitir os maus permanecer na
comunhão da Igreja é trair a Cristo. A igreja
em Éfeso pôs os maus à prova (comp. 1Cor.
5 e II Ts. 3:6,14). A regra de prova é a que
consta em Gálatas 1:8,9 e II João 10. Assim,
os acharam mentirosos e falsos (2:2)

c). SOFRESTE ... TRABALHASTE
PELO MEU NOME E NÃO TE
CANSASTE (2:3).
Os maiores vultos na Igreja de Cristo,
através dos séculos, são aqueles que se
esforçam, dia após dia, até ao fim da sua
carreira, sem jamais se cansarem do que
fazem para o Senhor.
d). ABORRECES AS OBRAS DOS
NICOLAITAS, AS QUAIS TAMBÉM
ABORREÇO (v.6)
Bem diferente da Igreja de Pérgamo
(2:15,16) que tinha entre eles os que
seguiam a doutrina dos nicolaitas
4.1.2 ERROS
NO PRIMEIRO AMOR
No verso 4 vem o primeiro e gravíssimo
problema da igreja: “tenho, porém, contra
ti que deixaste o teu primeiro amor.”
Era uma igreja com perseverança, obras,
labor, não suportava os falsos apóstolos,
nem falsos mestres, se achasse mentirosos
no seu meio colocava-os fora, suportava
provas; mas... está escrito: mas tenho contra
ti que abandonaste o teu primeiro amor.
e “lembra-te, pois, donde caíste, e
arrepende-te, e pratica as primeiras
obras;
Nesta carta, vemos a primeira repreensão
para nós (!)
É tão grave perder o primeiro amor por
Deus, que Deus diz: se não se arrepender e
voltar ao primeiro amor, eu removo do seu
lugar o teu candeeiro.
O que significa: removo? Não é perder a
salvação, pois Deus não diz que vai destruir
o candeeiro. O que faz o candeeiro?
Ilumina, testemunha;
Um exemplo perfeito para entendermos o
que é o primeiro amor, é analisarmos o
tempo que damos a Deus e para Deus.
Atos 1:8; ... e ser-me-eis testemunhas.
OS NICOLAITAS
Diz-se que existiu um homem chamado
Nicolau, mundano e com práticas pouco
morais que foi aceite como membro da
igreja e muitos o seguiram, com suas
práticas mundanas. No entanto veremos o
que significa a palavra “nicolaita”
Essa palavra nicolaíta, é formada de duas
outras: “nical”, que significa vencer,
dominar, e “laos”, que significa povo; ou
seja, vencer o povo, dominar o povo.
Deus odeia que alguém domine o povo.
Dominar o povo, é um princípio diabólico
que entrou na igreja nessa época
Quem são os nicolaítas? São aqueles que
dizem: Vocês não entendem a Bíblia, nós
vamos explicá-la . Isso é obra de nicolaíta;
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Assim na igreja em Éfeso, temos as
primeiras sementes da apostasia à sã
doutrina, as quais ao invés de serem
arrancadas, foram cultivadas, criaram raízes
e espalharam-se e ainda hoje proliferam no
meio da igreja de Jesus Cristo.
A perda do primeiro amor, o abandono do
primeiro amor! A igreja de Jesus, hoje,
como um todo, é uma igreja fria, gelada,
intelectual. A maneira como é dada a
doutrina aos homens, atinge o intelecto, mas
não desce ao espírito, ao coração. A igreja,
como um todo, sabe todas as doutrinas, sabe
o que é certo, concorda, é crítica, mas não
vive o que diz crer.
Isso é devido a perda do primeiro amor.
Ninguém, tendo abandonado o primeiro
amor, pode dizer como Paulo disse: não
mais eu, mas Cristo vive em mim.
A outra semente foi o nicolaitismo, o
domínio por parte de alguns, sobre o povo
de Deus. A igreja ainda não se livrou dessas
duas sementes, que estão vivas até hoje.
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz as igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de
comer da árvore da vida, que está no paraíso
de Deus.”
Quando o homem se tornou pecador, Deus
guardou o acesso á árvore da vida.
Porém agora, a promessa ao vencedor da
igreja, é a devolução da árvore da vida. O
que significa isso? Para o vencedor, para
aquele cujo estado é santo, totalmente
restaurado, o comer da árvore da vida é livre
e garante, a vida eterna; garante a
perpetuação do estado de perfeição.
4.1.3 – CONCLUSÃO
É a igreja apostólica ou a igreja posapostólica (30-100 dC), que tinha a fama de
ter perdido o primeiro amor: "Tenho,
porém, contra ti que abandonaste o teu
primeiro amor" (Ap 2:4). Por meio dessa
igreja é colocada diante dos nossos olhos a
fase inicial da historia cristã. Mas esta
também simboliza o fim do tempo
apostólico. Os crentes da Igreja em Éfeso
(como também as outras igrejas daquele
tempo) experimentaram o tempo inicial do
primeiro amor.
Os apóstolos tiveram grande actividade no
seu meio. Por toda parte houveram grandes
despertamentos no nome de Jesus Cristo.
Recordemos apenas o tempo de Paulo em
Éfeso, a carta aos Efésios e o choro deles
por ocasião da despedida do apóstolo (At
20:36-38).
Pouco a pouco todos os apóstolos foram
morrendo - e já o primeiro amor a Jesus
Cristo fora-se definhando

4.2 - CARTA À IGREJA EM
ESMIRNA
Apocalipse 2:8-11

E

smirna vem da raiz da palavra
"mirra".
Mirra,
é
um
dos
componentes (perfume) usados para
embalsamar os mortos daquela época.
Esmirna
também
significa
amargo,
amargura.
Mirra é uma planta, cujo processo para se
retirar o perfume, é através do seu
esmagamento. Quando nossos irmãos da
Igreja, representada por Esmirna, eram
esmagados pelo Império Romano (eles eram
literalmente perseguidos e esmagados), o
que se sentia era o bom perfume de Cristo; é
amargo, porém, naquela época, muita
semente do verdadeiro cristianismo foi
plantada.
João 12:24 - Literalmente, esta Igreja viveu
este versículo; Quantos mais cristãos
morriam, mais a Igreja crescia.
Por isso, Satanás mudou a táctica na época
seguinte: A Perseguição. Quanto mais a
Igreja era perseguida, mais crescia.
Historicamente
representa
a
Igreja
sofredora; é a Igreja que vai do ano 100 ao
ano 312 na história.
Foi a Igreja perseguida pelo Império
Romano.
"Conheço a tua tribulação e a tua pobreza
(mas tu és rico)".
Pobreza material, mas tu és rico (espiritual).
Em II Coríntios 6:1-10 dizia Paulo “ como
nada tendo mas possuindo tudo”.
E Mateus 6:19-21 refere a importância do
lugar onde está o tesouro espiritual: “ onde
estiver o teu tesouro, aí também estará o teu
coração”.
Esta é a característica do verdadeiro cristão.
Quem é rico de coisas espirituais, é rico de
uma riqueza que nada se perde, mas quem é
rico de coisas materiais, é pobre, pois tudo
vai permanecer aqui na Terra.
"Não temas o que hás de padecer. Eis que o
Diabo está para lançar alguns de vós na
prisão, para que sejais provados"
Deus não os ia livrar da perseguição de
Satanás; Deus apenas os avisou do futuro.
"e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel
até a morte ..."
Deus dá condições para suportar a
tribulação. Nos primeiros séculos, houve
intensa perseguição aos cristãos, eram
mortos de formas bizarras, mas morriam
cantando e louvando a Deus.
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Naquela hora de tribulação em que era
necessário ser firme na convicção de ser
Filho de Deus ninguém podia fingir que era
crente, não havia lugar para falsificação,
não havia a possibilidade de ser meiocrente. Por esta razão não encontramos
repreensão á Igreja em Esmirna.
Regada pelo sangue desses mártires, no seu
testemunho, a Igreja cresceu; cresceu de tal
forma que Satanás mudou de táctica, pois
quanto mais matavam os cristãos, mais a
Igreja crescia.
4.2.1 – ALGUNS MÁRTIRES
Policarpo, homem já de idade avançada,
Ancião na Igreja em Esmirna, foi preso e
levado à arena para negar a Jesus. Ali, ele
disse: Duranter 63 anos sirvo o meu Senhor
e ele nunca me desapontou; como posso
negá-lo agora? Foi queimado vivo, em
seguida.
Simeano, era Presbítero em Jerusalém; foi
crucificado.
Inácio, no ano 115 d.C., foi atirado aos
leões.
Justino, chamado o mártir, foi martirizado
em Roma.
Brandina, uma jovem escrava, após ser
torturada tremendamente, de manhã á noite,
foi questionada: vais negar? Ela respondeu:
não, um cristão não pode reconhecer o
pecado.
Negar Jesus, implicava adorar uma entidade
pagã ou ter outro sentido de vida.
Estes grãos morreram e deram muitos
frutos; se o grão morrer, dá muito fruto.
Quem perseguia os cristãos eram homens.
Porém, quem estava (e está) por detrás, é
Satanás.
4.2.2 – A PERSEGUIÇÃO
"e tereis uma tribulação de dez dias"
Alguns teólogos admitem que este tempo
corresponde aos 10 anos turbulentos do
governo do Imperador Dioclesiano, o mais
"feroz" dos imperadores contra os cristãos.
Mas nesse período de 200 anos houveram
dez Imperadores que perseguiram os
cristãos, com muito rigor: Nero, Domiciano,
Trajano, Adriano, Senero, Maximiliano,
Décio, Valeriano, Aureliano, Dioclesiano.
De qualquer forma, o que Deus deixou bem
claro nesta carta, é que Satanás promoveu
uma tremenda perseguição.
No entanto Deus, deu verdadeira vitória ao
seu povo, "sê fiel até a morte, e dar-te-ei a
coroa da vida".
" Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas. O que vencer, de modo algum

sofrerá o dano da segunda morte"
O que é a segunda morte? É a morte eterna,
eternamente separado de Deus.
Apocalipse 20:14; esta é a segunda morte, o
lago do fogo.

4.3 - CARTA À IGREJA EM
PERGAMO
Apocalipse 2:12-17

A

igreja em Pérgamo representa
historicamente a igreja que vai do
ano 313 ao ano 606 d.C., séculos
IV, V e VI.
Pérgamo pode significar duas coisas cuja
tradução pode ser: torre ou casamento.
Alguns historiadores chamam Pérgamo de
Lourdes da Antiguidade, devido as romarias
que eram feitas a essa cidade.
Pérgamo concentrava várias iniciativas ao
culto do paganismo:
1. Tinha o único templo fora de Roma,
onde era autorizada a adoração regular
ao Imperador.
2. Tinha um grande templo a Zeus ou
Sóter, cujo nome significa Salvador.
3. Tinha uma grande torre, também
dedicada a Zeus.
4. Também em Pérgamo era adorado o
deus "Escolápio", o deus da medicina, o
deus da cura, simbolizado numa cobra.
O paganismo instalou-se em Pérgamo de tal
forma, que a igreja, foi conduzida a um
casamento com o mundo.
Na verdade houve um "adultério espiritual".
4.3.1 – HISTÓRIA
A igreja do século I, era a igreja em que
Jesus era considerado Senhor, uma igreja
rigorosa, mas que perdeu o seu primeiro
amor.
A igreja dos séculos II e III, reascendeu o
primeiro amor. A igreja permaneceu firme
em Jesus e Satanás não conseguiu assolá-la.
E agora em Pérgamo, séculos IV, V e VI,
vemos Satanás a usar nova táctica,
corrompendo a igreja a união do
paganismo com o cristianismo.
No início do século IV, pararam as
perseguições e Constantino decretou o
cristianismo como religião oficial do
Império Romano. Constantino estava
impressionado com o crescimento do
cristianismo por isso entendeu por bem
torná-lo religião do império.
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Muitos, para agradar ao imperador,
adoptaram a nova religião. Regimentos
inteiros de soldados, eram baptizados sem
terem nascido de novo. A mistura de pagãos
com cristãos, foi obscurecendo a
consciência da igreja verdadeira.
A corrupção instalou-se cada vez mais na
igreja, tentando combinar a teologia cristã
com a filosofia pagã. Com o passar do
tempo, apareceu um corpo de tradições de
homens baseados no paganismo.
Em 606, Bonifácio III, intitulou-se bispo
universal. A religião já estava instituída
desde o começo dos anos 300, mas foi
realmente oficializada como religião, com a
passagem da tiara de "pontífices máximus",
pelo imperador, a Bonifácio III, que passou
a ser chamado de papa.
Abaixo temos uma lista de decretos que
saíram dos concílios, passando a ser dogmas
oficiais da igreja.
Desvios da doutrina bíblica:
310 Foi introduzida a reza pelos defuntos;
320 Uso de velas, um hábito pagão.
375 Culto aos santos e aos anjos.
394 Instituição da missa.
431Culto á virgem Maria;
500 Uso de roupas sacerdotais.
526 Extrema unção.
593 Doutrina do purgatório .
600 Latim e rezas dirigidas à Maria.
606 Bonifácio III declara-se o único "Bispo
Universal"; Papa.
754 Doutrina do poder temporal da igreja.
786 Adoração de imagens e relíquias.
850 Uso da água benta.
890 Culto a São José.
993 Canonização dos santos.
998 Jejum às sextas-feiras e na quaresma; os
festivais pagãos entram na igreja.
1003 Instituição da festa dos fiéis defuntos.
1074 Celibato Sacerdotal.
1076 Dogma da infalibilidade da igreja.
1090 Instituição do rosário - origem no
Oriente.
1184 Instituição da santa inquisição.
1190 Venda de indulgências.
1200 O pão foi substituído pela hóstia.
1215 Criação daa confissão auricular.
1215
Dogma
da
transubstanciação.
1229 Proibição da leitura Bíblia pelos
leigos. A Bíblia foi tirada da mão do povo.
1316 Instituição da reza da "Ave Maria".
1439 Decretada a doutrina do purgatório.
1546 Introdução dos livros apócrifos.
1854 Dogma da imaculada concepção de
Maria.
1870 Declaração da infalibilidade papal
1950 Dogma da presença real e corporal de
Maria no céu, ascenção.
1965 Maria é proclamada a mãe da igreja.

Nenhuma dessas doutrinas possuem base
bíblica. A igreja cometeu o mesmo erro de
Israel: adoração a ídolos e união com o
mundo.
A antiga Semiramis babilônica, com Tamuz
nos braços, por exemplo, passou a chamarse "a virgem com o menino Jesus"
(conforme Enciclopédia Britânica, vol. 21,
páginas 774,775, edição 1966).
Jesus apresenta-se às igrejas, nas sete cartas,
com o remédio a ser seguido e o juízo que
virá (V.16). Para esta igreja, Jesus
apresenta-se como a Palavra de Deus.
Hebreus 4:12-13; a Palavra de Deus é viva e
eficaz. João 12:48; a Palavra de Deus
também, é que julgará.
"sei onde habitas, que é onde está o trono de
Satanás mas reténs o meu nome, e não
negaste a fé, mesmo nos dias de Antipas,
minha fiel testemunha, o qual foi morto
entre vós, onde Satanás habita"
Haviam pessoas em Pérgamo, que
conservavam o nome do Senhor. Levar o
nome do Senhor, é não ter medo do
testemunho, mesmo que chegue à morte,
como chegou em Pérgamo.
A palavra "Antipas" significa: contra todos.
4.3.2 – MAIS HISTÓRIA
"entretanto, algumas coisas tenho contra ti;
porque tens aí os que seguem a doutrina de
Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar
tropeços diante dos filho de Israel,
introduzindo-os a comerem das coisas
sacrificadas a ídolos e a se prostituírem"
Balaão é um falso profeta, foi contratado
por Balaque, para amaldiçoar o povo de
Israel.
Mas no momento em que Balaão ia
profetizar palavras de maldição contra
Israel, da sua boca só saíram palavras de
benção. Números 22 a 25
Entendemos que o que aconteceu com
Balaque e Balaão, foi o mesmo que
aconteceu em Pérgamo. Núm 25:1-3 e 31:16
"e lhe darei uma pedra branca, e na pedra
um novo nome escrito, "
Pedra branca, nas votações da antiguidade,
significava aceitação, enquanto uma pedra
preta era rejeição. Quando Jesus diz que
teremos uma pedra branca e ainda escrita
com um novo nome, ele diz: é meu! O
mundo rejeita, mas eu não, é meu, é meu
eleito.
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4.4 - CARTA À IGREJA EM
TIATIRA
Apocalipse 2:18-29

T

iatira significa: Muitos sacrifícios
Essa igreja representa, na história, a
igreja que vai de 606 até o século

XV;
Em Tiatira somente um pequeno grupo
forma, aos olhos de Deus, a verdadeira
igreja, a Igreja Universal. O mundo no
período de vigência simbólica da Igreja com
referencia a Pergamo,
podia falar da
seguinte forma: a igreja de Jesus, o
cristianismo....
Hoje quando o mundo diz: a igreja cristã,
não não se refere á igreja que se iniciou no
pentecostes, mas á igreja que se formou
após Constantino. Esta igreja tem muito joio
misturado com o trigo.
"isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos
como chama de fogo, e os pés semelhantes a
latão reluzente"
Jesus apresenta-se , à igreja em questão,
com as características descritas no cap.1. 14.
O Filho de Deus, dado na cruz ao mundo,
estava a ser substituído por criaturas; pelo
filho de Maria, por Maria, pelos "santos".
Os homens estavam fazendo das criaturas o
objecto de sua adoração e não o Criador.
Somente Jesus é o Redentor, Mediador,
Advogado; não existe mediadora, não existe
co-redentora, não existe advogada; tudo isso
vem do paganismo (de Babilônia).
Reforçando a chamada de atenção ao nome,
"Filho de Deus", a carta inclui agora,
características de Jesus do cap.1:14-15 "que
tem os olhos como chama de fogo e os pés
semelhantes a latão reluzente"; são
instrumentos de juízo, de julgamento.
Notemos a severidade de Deus a aumentar,
com o crescimento da apostasia da fé no
meio da igreja:
Na 1ª carta -Efeso; Jesus tem seguros os
crentes no amor e habita no meio da igreja.
Na 2ª carta -Esmirna; Ele anima os crentes
para a procurarem o primeiro amor.
Na 3ª carta - Pergamo; Jesus começa a
repreender, ele tem a espada e diz que a vai
usar.
Na 4ª carta -Tiatira; vemos sinais de
julgamento, olhos como chama de fogo e
pés semelhante a latão reluzente.
"conheço as tuas obras, e o teu amor, e a
tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança,
e sei que as tuas últimas obras são mais
numerosas que as primeiras"
No meio da apostasia haviam pessoas
salvas, mantendo amor e fé no Senhor
Jesus; como hoje.

"Mas tenho contra ti que toleras a mulher
Jezabel, que se diz profetisa; ela ensina e
seduz os meus servos a se prostituírem e a
comerem das coisas sacrificadas a ídolos"
Há um paralelo muito grande entre as sete
cartas do Apocalipse, e as parábolas de
Mateus 13. É interessante notar, que a
quarta parábola, como paralelo a essa 4ª
carta, a parábola do fermento, fala de uma
mulher que coloca fermento na farinha.
Mateus 13:33 - O fermento - na Palavra de
Deus fala de falsa doutrina, hipocrisia. A
doutrina dos fariseus, era chamada de
fermento por Jesus. Nesta carta, temos uma
mulher que ensina levando "fermento" para
a igreja, Jezabel.
Jezabel aqui, representa um sistema. Jezabel
foi uma princesa Fenícia, sacerdotisa de
Baal, que se casou com o rei Acabe. Ela
levou para Israel, todo culto pagão de
adoração a Baal, levou também centenas de
profetas e sacerdotes de Baal e matou
centenas de sacerdotes de Deus. Esta citação
a Jezabel, revela que o espírito que agiu em
Tiatira, foi o mesmo que , muito tempo
antes, agiu em Israel no tempo de Acabe.
I Reis 16:29-34 - Jezabel, é símbolo de
corrupção, imoralidade e idolatria. A igreja
devia e deve resistir a essas coisas.
"e dei-lhe tempo para que se arrependesse;
e ela não quer arrepender-se da sua
prostituição"
São muito duras essas palavras, muito
duras!
E dei-lhe tempo para que se arrependesse; e
ela não quis arrepender-se da sua
prostituição. Notemos o verbo no presente,
não quer. Dei-lhe tempo; sempre há tempo,
mas ela não quer, presente.
"Eis que a lanço num leito de dores, e numa
grande tribulação os que cometem adultério
com ela, se não se arrependerem das obras
dela “
Lanço; presente.
Leito de dores; refere-se a cama de hospital,
cama de doente, na língua original
"também lhe darei a estrela da manhã"
Estrela da manhã; Jesus, é apresentado
como estrela da manhã, quando vier buscar
a sua Igreja. Nestes séculos da história,
Jesus se anuncia como a estrela da manhã.
Quanto mais escuro, mais a estrela aparece;
por isso, quanto pior for o mundo, mais
próximo está a volta de Jesus.
Apocalipse
22:12-21;
Jesus
é
a
resplandecente estrela da manhã.
Tiatira, pode ter sido uma escrita
especificamente para o catolicismo romano.
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4.5 - CARTA À IGREJA EM
SARDES
Apocalipse 3: 1-6

P

odemos dizer que esta carta foi
escrita ao sistema protestante, ao
protestantismo.
Historicamente o sistema inicia-se em 1520.
Sardes significa: o que resta, o que sobrou;
muito provavelmente referindo-se ao grupo
que sobrou na Igreja que estava em Tiatira.
Em 1517, Deus levantou um homem
chamado Lutero, que se opôs à idolatria e ao
paganismo. Ele fez uma lista das doutrinas
bíblicas e colocou-a na porta de um castelo
na Alemanha. A primeira verdade bíblica
por ele listada, básica e urgente em ser
lembrada, foi a justificação pela fé; o justo
viverá pela fé.
O sistema começou a protestar contra o
estado reinante, daí vem o nome
"protestantismo".
O movimento, durou pouco. Lutero teve
muitos erros. No fim da sua vida chegou a
perseguir os israelitas.
Satanás, nesta época, usou outra táctica. Ele
que já havia tentando destruir a igreja pela
violência e que introduziu o paganismo na
igreja conseguindo destruir grandes obras;
agora Satanás atacou a doutrina, dividiu o
povo de Deus.
Atacando a doutrina,
Satanás conseguiu fazer grandes divisões na
igreja.
Para a igreja em Sardes (igreja protestante),
não há nenhuma palavra de elogio, Jesus
não tem prazer neste sistema.
A carta começa com repreensão e não é
recomendada em nada.
"ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto
diz aquele que tem os setes espíritos de
Deus, e as sete estrelas: conheço as tuas
obras; tens nome de que vives, e estás
morto"
Alguém disse, que um título para esta igreja
seria: a dança dos cadáveres;
Para a igreja católica (Tiatira) Jesus
apresenta-se como: "O Filho de Deus". À
igreja protestante - misturada, que pensa ter
vida, Ele apresenta-se "Aquele que tem os
sete espíritos de Deus, e as sete estrelas".
A igreja no século XVI, excluiu a obra do
Espírito Santo; por isso Jesus apresenta –se
como aquele que tem os sete espíritos de
Deus. Os sete espíritos de Deus, mostram o
Espírito Santo com Seu ministério completo
(Isaias 11:2).
Jesus está a oferecer os sete espíritos de
Deus como remédio para essa igreja morta.

"Conheço as tuas obras; tens nome de que
vives, e estás morto"
Actividade é o que não falta no meio
protestante.
Há actividades, há movimento, parece que
há vida, mas está morto.
Será que o movimento, reuniões, congressos
estão a aproximar os crentes de Jesus?
Um problema (pecado), que existe no meio
protestante, é a concordância mental que há
entre seus membros, com relação ao
entendimento da Palavra de Deus, isso é
muito grave.
A repreensão contida na carta à igreja em
Sardes, é tão drástica, pois o problema é
muito grave e difícil de ser percebido pelos
seguidores desse sistema. Há uma
concordância intelectual (mental) com as
verdades bíblicas, porém sem nenhuma
intenção de praticá-las, sem despertamento
espiritual para viver, no dia-a-dia, essas
verdades.
A Bíblia, é muito usada pelo protestante,
mas é somente na mão; por vezes passa até
á mente, mas não desce ao coração.
A reforma começou no século XVI e o
sistema protestante já dura cinco séculos.
Trouxe verdades ao conhecimento do povo,
mas a cada revelação das escrituras que
Deus ia dando (a primeira foi o justo vive
pela fé), o grupo que as praticava, parava e
fazia disso um credo. (Luteranismo)
Quando crentes verificaram que o baptismo
infantil, não é para ser praticado, o que
aconteceu? Aquele grupo criou uma
denominação (Baptistas).
Deus nunca aceitou as denominações, mas
só Jesus como Salvador.
O clima criado por Satanás foi de guerra, de
divisão. Credo, é a declaração de fé de uma
igreja, de uma organização.
O Diabo continua na "mesma tecla",
atacando a doutrina.
No início, a palavra protestante significava
muito, pois os grupos que foram levantados,
protestaram contra o paganismo. Já hoje,
essa palavra nada significa.
"mas também tens em Sardes algumas
pessoas que não contaminaram as suas
vestes e comigo andarão vestidas de branco,
porquanto são dignas"
Como começa essa carta? Uma igreja morta.
"o que vencer será assim vestido de vestes
brancas, e de maneira nenhuma riscarei o
seu nome do livro da vida; antes confessarei
o seu nome diante de meu Pai e diante dos
anjos"
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4.6 - CARTA À IGREJA EM
FILADELFIA
Apocalipse 3: 7-13

F

iladélfia
significa:
filos=amor,
adelfos=irmão; amor dos irmãos;
Vimos uma igreja chamada: desejada;
outra chamada de mirra, amarga, por causa
da tribulação que passaria; uma igreja
chamada de casamento, torre; uma igreja
chamada muitos sacrifícios; uma igreja
chamada o que sobrou. Agora vemos uma
igreja chamada amor dos irmãos.
Muitos concordam que essa igreja descreve
a época que se iniciou em 1750. Foi nesta
época que explodiu novamente no mundo, a
obra missionária, que estava estagnada
desde o século III.
Quando William Carrie (que foi precedido
pelos Moravios ) em plena época de Sardes,
(a igreja que pensava que estava viva, mas
estava morta), falou com a igreja sobre a
grande comissão, referindo a necessidade de
alcançar os pagãos, recebeu como resposta
da igreja: No dia em que Deus quiser salvar
os pagãos, Ele os salvará, sem precisar de
nós.
William Carrie, homem rejeitado na sua
igreja local, colocado de lado como se
tivesse dito uma heresia, escreveu um
"livreto". Alguns seus amigos leram e
concordaram com a grande comissão.
Fizeram uma pequena missão e foram para a
Índia. Algum tempo depois outros seguiram
os seus passos e foram enviados
missionários para o mundo inteiro.
Quando este movimento começou a esfriar,
Deus levanta outro homem, Hudson Taylor.
Hoje fala-se deles como: o grande William
Carrie, o grande Hudson Taylor, o grande
etc; grandes para nós hoje, que temos a
história deles nos livros. Mas, naquela
época, eram as pessoas mais insignificantes.
Missões, essa é a visão no período de
Filadélfia.
Outro homem que foi grande - Cameron
Tousend. Em 1934 foi para a Guatemala,
em missão, aprendeu o espanhol, achando
com isso que iria evangelizar a Guatamala
inteira. De repente, descobriu que mais da
metade da população da Guatemala, não
falava o espanhol mas línguas indígenas.
Então Tousend fundou o Instituto Wikled e
preocupou-se com o que se chamam "povos
ocultos". São povos esquecidos e que estão
dentro dos países. Hoje sabe-se que há mais
de 16000 grupos no mundo deste tipo. O
Instituto Wikled tem traduzido a Bíblia para
essas línguas.

A igreja Filadélfia, o amor dos irmãos
tinham como alvo pensar em si e também
nos outros.
Um elemento que contribuiu para esse
impulso missionário, foi a doutrina da volta
de Cristo. Essa doutrina estava "enterrada"
desde o século III. Quando a Bíblia foi
traduzida para a língua do povo, essa
doutrina foi restaurada.
A carta á igreja em Filadélfia descreve a
igreja que será arrebatada, a igreja
Universal, a igreja desde o Pentecostes.
"Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro,
o que tem a chave de Davi; o que abre, e
ninguém fecha; e fecha, e ninguém abre:"
Não há repreensões para esta igreja.
Santidade começa com o que a pessoa É e
se manifesta no que ela FAZ. Santidade é
característica da família de Deus, por isso
devemos nos importar muito com a
verdadeira santidade de vida.
"Chave de Davi"; autoridade. A certeza de
que Cristo controla tudo, num mundo em
que a autoridade vai se dissolvendo a cada
dia. A chave também fala do reino que Jesus
irá implantar, aqui na Terra, connosco.
"Conheço as tuas obras (eis que tenho posto
diante de ti uma porta aberta, que ninguém
pode fechar), que tens pouca força,
entretanto guardaste a minha palavra e não
negaste o meu nome"
- "uma porta aberta"; Deus abriu esta porta
para a evangelização, por isso o evangelho
está sendo pregado mesmo onde
aparentemente é impossível. Jesus é quem
abre e ninguém fecha.
"tens pouca força"; não é o poder, não é a
riqueza, não são as propriedades, não é a
conta bancária, que faz a força da verdadeira
igreja. A força de Filadélfia está na
fraqueza, porque o poder de Deus se
aperfeiçoa na fraqueza (II Coríntios 12:610).
"guardaste a minha palavra"; ao longo da
história da igreja, coisas aconteceram,
Satanás "corrompeu" o ensino da Palavra de
Deus. Aqueles que são críticos, diminuem a
Palavra, cortam coisas da Palavra de Deus.
O catolicismo romano, adicionou coisas à
Palavra de Deus, a tradição e o ensino de
homens. O protestantismo negligenciou a
Palavra. O mundo rejeita a Palavra. Mas,
esta igreja, Filadélfia, ama, lê, medita,
guarda, obedece, a Palavra. Isso é guardar a
Palavra, não é decorar a Bíblia, é amar e
saber que a Palavra de Deus é o principal da
sua vida, é o leme, a bússola da sua vida.
Essa igreja deseja e ama a Palavra.
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“Eis que farei aos da sinagoga de Satanás,
aos que se dizem judeus, e não o são, mas
mentem, eis que farei que venham, e adorem
prostrados aos teus pés, e saibam que eu te
amo"
"sinagoga de Satanás"; este verso tem a
mesma expressão da carta à Esmirna,
sinagoga de Satanás. Em Esmirna, os que
perseguiam a verdadeira igreja, eram pagãos
e judeus. Os judeus foram os primeiros a
perseguirem a verdadeira igreja de Jesus.
Actos cap.7- A morte de Estevão comprova
a afirmação.
"Porquanto guardaste a palavra da minha
perseverança, também eu te guardarei da
hora da provação que há de vir sobre o
mundo inteiro, para pôr à prova os que
habitam sobre a terra"
"porquanto guardaste a palavra da minha
perseverança"; Filadélfia é uma igreja que
guarda, que olha, que observa, somente a
Palavra de Deus.

4.7 - CARTA À IGREJA EM
LAODICEIA
Apocalipse 3: 14-22

A

palavra Laodicéia, é formada por
duas outras palavras: "laos", que
significa "povo" e "diceia", que
significa "opinião ou costume" e que
também pode ser traduzida por "voz".
Portanto, Laodiceia é a opinião, o costume,
por outras palavras: é a voz do povo.
Historicamente o espírito que caracteriza
essa igreja, começou a firmar-se no início
deste século e irá até ao arrebatamento.
Em Filadélfia, vimos o amor dos irmãos e,
quando os irmãos estão unidos, Deus dá
bênção e riqueza espiritual.
Em Filadélfia não há lugar para opiniões,
costumes, críticas próprias, mas só para
santidade e verdade através da Palavra de
Deus. Em Laodicéia vale tudo!
II Timóteo 4:1-5 - Paulo mostra, que nos
últimos tempos - época de Laodicéia muitas pessoas vão sentir "comichões" nos
ouvidos e terão desejo de ouvir doutrinas
agradáveis a si próprias e não as que estão
escritas na Bíblia..
Laodicéia é a igreja apóstata que anda
próximo de Filadélfia. Jesus está do lado de
fora dessa igreja. Não há lugar para Ele
dentro de Laodicéia. Jesus está do lado de
fora, batendo à porta para mostrar o remédio
para a apostasia e para a pobreza que nela
grassa.
O espírito de Laodicéia, está cada vez mais
firme na igreja dos nossos tempos.

"Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve:
Isto diz o Amém, a testemunha fiel e
verdadeira, o princípio da criação de Deus"
- diz o Amém
O "Amém" é dos títulos de Jesus Cristo.
Esta é a última carta, e a última mensagem
para a igreja, que deve ouví-la muito bem.
Laodicéia encerra a sétima carta – isto tem a
ver com a perfeição.
Só Jesus é fiel e verdadeiro. Apoc. 19:11
"Conheço as tuas obras, que nem és frio
nem quente; oxalá foras frio ou quente!
Assim, porque és morno, e não és quente
nem frio, vomitar-te-ei da minha boca"
Temos aqui a descrição de três estados
espirituais:
- Frio: os que são totalmente contrários á
vontade de Deus, os que não tem vida.
- Quente: o salvo convicto e fervoroso.
- Morno: não concordam com os frios,
mas também não participam com os
quentes. São religiosos, mas ignoram a
vontade de Deus. Esta indefinição
causa náuseas ao Senhor.
Laodicéia tem uma crença: todos os
caminhos levam a Deus. Os seus adeptos
dizem que são "cristãos", estão na igreja,
provam as coisas da igreja, mas a maioria
não tem comunhão com Deus..
A geração de Laodicéia é cinza, indefinida,
morna; ela tem identificação com o mundo.
Tem pouco convívio , pouca oração, pouco
compromisso cristão, pouco amor com os
irmãos.
"Porquanto dizes: Rico sou, e estou
enriquecido, e de nada tenho falta; e não
sabes que és um coitado, e miserável, e
pobre, e cego, e nu"
O mundo olha para Laodicéia e diz: Que
Igreja rica. Deus olha e diz: Infeliz,
miserável. Mas o pior são as seguintes
palavras: “e não sabes!”
Laodicéia não sabe e não sente que é infeliz
e miserável; acha que não precisa de nada,
que é o "máximo", que não precisa da
Espírito Santo para viver uma vida
santificada. Vive com o poder material.
"aconselho-te que de mim compres ouro
refinado no fogo, para que te enriqueças; e
vestes brancas, para que te vistas, e não
seja manifesta a vergonha da tua nudez; e
colírio, a fim de ungires os teus olhos, para
que vejas"
"Eu repreendo e castigo a todos quantos
amo: sê pois zeloso, e arrepende-te"
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Hebreus 12:3-15; o Senhor corrige o que
ama. I Coríntios 11:32; Somos corrigidos,
para não sermos condenados com o mundo.
"Eis que estou à porta e bato; se alguém
ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei
em sua casa, e com ele cearei, e ele
comigo"
Nunca a igreja precisou tanto de uma
mensagem assim, como a igreja de hoje.
A mornidão da Igreja leva o mundo a não
acreditar nos seus objectivos.
A forma de tratamento das coisas espirituais
por parte da maioria dos crentes da igreja
indeferencia aqueles que as ouvem ao ponto
de endurecerem os seus corações para a
verdade.
A maneira de transmissão da Verdade pela
Palavra sendo exposta sem convicção
origina que aquele que a ouve não sinta a
necessidade de mudança.
A falta de amor cristão, o hábito de juntar as
coisas sagradas com as coisas mundanas, a
propensão para juntar o anátema e o jugo
desigual tem sido exactamente os mesmos
erros da igreja actual quando comparamos
com a igreja em Laodiceia.
Esta Igreja precisava de comprar remédio
porque o que era de graça não lhe servia.
Esta Igreja precisava de abrir seus olhos
porque o mundo a cegava.
Esta Igreja tinha um coração duro de tal
forma que o bater da Palavra não fazia
comoção e o bater ao coração ( sentimento e
amizade) do Senhor Jesus não tinha
qualquer valor. A falta de reverencia e
dignidade pela vitória de Jesus na Cruz é
patente nos seus actos.
4.7.1 -"QUEM TEM OUVIDOS, OUÇA
O QUE O ESPÍRITO DIZ ÀS
IGREJAS"
Nessas cartas escritas ás Igrejas da Ásia,
está tudo o que é possível acontecer de
positivo e de negativo na igreja de Jesus;
Exortações, remédios, convites, incentivos.
As promessas são dadas só para os que
forem vitoriosos e estão referidas no fim de
cada carta. Uma após outra, formam uma
sequência que retracta nossa carreira cristã,
desde o início até o final.
-

Éfeso Apocalipse 2:7; ao que vencer,
dar-lhe-ei a comer da árvore da vida,
que está no paraíso da Deus.
Deus está a dar novamente o fruto da árvore
da vida eterna. Foi Ele que reverteu toda a
situação, por Jesus Cristo.

-

Esmirna Apocalipse 2:11; o que vencer,
de modo algum sofrerá o dano dano da
segundo morte.
Eis a "garantia de salvação eterna".
-

Pérgamo Apocalipse 2:17; ao que
vencer lhe darei do maná escondido, e
lhe
darei
uma pedra branca, e na pedra um novo
nome escrito, o qual ninguém conhece
senão aquele que o recebe.
Agora como filho de Deus, Ele nos alimenta
com o maná escondido, com a Palavra de
Deus.
-

Tiatira Apocalipse 2:26; ao que vencer,
e ao que guardar as minhas obras até o
fim, eu lhe darei autoridade sobre as
nações.
Toda autoridade de Jesus é dada para
usarmos desde já aqui na Terra. A
autoridade que Jesus usará perante as
nações, nós teremos com Ele.
-

Sardes Apocalipse 3:5; o que vencer
será vestido de vestes brancas, e de
maneira nenhuma riscarei o seu nome
do livro da vida; antes confessarei o seu
nome diante de meu Pai e diante dos
seus anjos.
Jesus virá e a noiva será vestida com vestes
brancas! Eis aqui também referida a grande
festa das bodas do Cordeiro; Nesta altura a
noiva é oficialmente apresentada ao Pai e
aos anjos.
-

Filadélfia Apocalipse 3:12; A quem
vencer, eu o farei coluna no templo do
meu Deus, donde jamais sairá; e
escreverei sobre ele o nome do meu
Deus, e o nome da cidade do meu Deus,
a nova Jerusalém, que desce do céu, da
parte do meu Deus, e também o meu
novo nome.
É feito coluna no santuário de Deus; o nome
de Jesus é gravado; o nome da Nova
Jerusalém é gravado. A nossa posição eterna
é oficializada.
-

Laodicéia Apocalipse 3:21; Ao que
vencer, eu lhe concederei que se assente
comigo no meu trono.
O objectivo que Deus sempre teve, desde
que criou a raça humana é o de ser servido
por ela. É o de ter constante glória com o ser
humano. Nesta promessa Deus está a dividir
tudo com o homem, inclusive o seu trono.
A carreira cristã; é uma carreira gloriosa.
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5 - O MILÊNIO
Depois da tribulação - Cristo voltará à terra
com Seus santos e inaugurará o reino
milenar (Ap.20:2-7).
A palavra millennium vem do latim mille e
annus que significa mil anos. O termo grego
usado na Bíblia é chiliasm (quiliasmo).
A) Tipos de pessoas que pensam como
será o de Milénio:
1) Amilenistas: Os que defendem esta
posição não crêem na literalidade do
reino milenial. Para eles o milénio é
uma realidade puramente espiritual, que
se estende do primeiro advento ao
segundo advento de Cristo, período este
que já se completou quase 2.000 anos, e
que culminará na grande tribulação
para restauração da igreja e o progresso
do
testemunho
do
evangelho.
2) Pós-Milenistas: Tal como os
amilenistas, os pós-milenistas colocam
a segunda vinda e o arrebatamento da
igreja depois do milénio e da
tribulação. eles identificam a tribulação
com a revolta de Gogue e Magogue
(Ap.20:8,9).
Os
pós-milenistas
acreditam que a história avança em
direção à cristianização do mundo pela
igreja, e que haverá um milénio futuro
de
duração
indeterminada.
3) Pré-Milenistas: Para estes o milénio
é futuro e literal de mil anos na terra,
que vem precedido pela tribulação, e é
posterior a segunda vinda.

5.1 - A IMPORTANCIA DO
MILÉNIO
É um ensino muito útil para a Igreja dos
nossos dias, porque o tempo está próximo
(Apocalipse 1.3).
Em Isaías 34.16, Deus nos diz que nenhuma
das coisas que foram escritas falhará. Jesus
também disse: "Passará os céus e a terra,
mas as minhas palavras jamais passarão"
Mateus 24.35.
Deus deixou as coisas antigas escritas para
testemunho . Já as coisas presentes, são para
que vivamos diante dEle, crescendo na
graça e no Seu conhecimento; mas também
deixou as coisas futuras, para que estejamos
preparados para os acontecimentos. Jesus
disse: "Por isso ficai também vós atentos;
porque numa hora em que não penseis, virá
o Filho do homem" Mateus 24.44.
Este ensino é muito importante para a
Igreja, porque Jesus quer que todos os que
lhe pertencem, estejam "aguardando a bemaventurada esperança e o aparecimento da
glória do nosso grande Deus e Salvador
Jesus Cristo" (Tito 2.13).
Ele diz: "Certamente cedo venho"
Apocalipse 22.20.

5.2 – COMO SE INICIA O
MILÉNIO
Conforme já foi referido o Milénio inicia-se
na terra depois dos seguintes eventos:
• Grande Tribulação;
• Prisão do Diabo ( por mil anos)
• Derrota do Anticristo, de seus exércitos
e do falso profeta;
• Julgamento das nações "vivas" (Mateus
24.30; Apocalipse 16.16; 19.20-21;
20.2-3).
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O Inicio do Milénio ocorre com um
terramoto que modificará completamente
certo aspecto do monte das Oliveiras. Zac.
14.4-8. Um rio de águas vivas dividir-se-á
correndo metade para o ocidente
(Mediterrâneo) e a outra metade para o
Oriente ( Mar Vermelho).
Jesus virá assim como os discipulos O
viram ir. (Atos 1.11) – Ele subiu do Monte
das Oliveiras para o Céu. Atos 1.12 e
voltará descendo, colocando os seus pés
nesse mesmo monte .Zac.14.4.
Cristo vem para iniciar um reinado de glória
e poder: Ele vai completar a profecia de
Lucas 1.30-33.
•

Quando veio para nascer Jesus cumpriu
o predito pelo anjo:
-Maria dará á luz um Filho
-Será chamado Jesus
-Será Filho do Altissimo

•

Quando Reinar em Jerusalém cumprirá
o restante da profecia:
-Ser-Lhe-á dado o Trono de Davi
-Reinará Eternamente
-O seu Reino não terá fim. . Zac.6.13

5.3 – QUEM VAI ESTAR NO
MILÉNIO
Então os crentes entrarão com Cristo na
terra para reinar :
•

Os salvos ligados ao Antigo
Testamento que confiaram no Messias
que haveria de vir para os salvar –
Heb.11.13;
• A Igreja (desde o pentecostes ao
arrebatamento)
• Os salvos vindos da Grande Tribulação,
TODOS estes terão corpos celestiais,
espirituais, incorruptíveis e glorificados (1
Tess 4.16-17; Apocalipse 20.4).
E ainda:
•
•

Os judeus salvos da Grande Tribulação;
Os gentios poupados no julgamento das
nações;
• Os nascidos durante o Milénio.
Todos estes, terão corpos naturais, como os
nossos actualmente.

5.4 - TITULOS DE CRISTO NO
MILÉNIO
A Grandeza de Jeová no milénio está bem
expressa na biblia. Ele terá vários nomes:
• Renovo (Isaías 4.2: 11.1; Jeremias
23.5; 33.15; Zacarias 3.8,9;
• O Senhor dos Exércitos (Is.24.23;
• O Altíssimo (Daniel 7.22-24);
• O Rei (Is. 33.17; 44.6; Dan 2.44);
• O Juiz (Is. 11.3,4; 16.5; 33.22; 51.4,5);
• O Messias Príncipe (Daniel 9.25.26).
• Rei dos reis e Senhor dos Senhores
(Apocalipse 19.16).

5.5 – AS GRANDES
DIFERENÇAS ENTRE A ERA
ACTUAL E O MILÉNIO
A finalidade do MILÉNIO é o de restaurar
a paz, justiça, a prosperidade, a
longevidade e a obediência.
A Violência, a fome, as epidemias, os
terremotos, as inundações, a escassez de
água, a poluição, as drogas, os vícios de
qualquer natureza; a falta de alimentos; as
secas; as pragas, as injustiças sociais; a
corrupção; os assaltos, o ocultismo; os
abortos; as crianças desamparadas... nunca
mais serão objecto de noticia ou de
ocorrência!
Vai existir perfeita harmonia do homem
com a Natureza;
Do homem com o seu Criador;
Dos animais com o homem;
Entre os homens haverá amor fraternal.
Embora as pessoas com corpos naturais no
Milénio continuem com as suas naturezas
pecaminosas herdadas do primeiro casal,
não mais sofrerão as influências maléficas
do Diabo (2 Co 4.4). porque ele está preso.
Isto não quer dizer que ninguém cometerá
pecado. Ímpios ainda irão surgir neste
período, devido exactamente á natureza
pecaminosa.
Especificando:
1. A Terra não está amaldiçoada. As
maldições
como
castigo
pela
desobediência do primeiro casal foram
removidas (Gên. 3.14, 17-18; Isaías
55.12-13).
2. Haverá profundas transformações nos
rios e nos mares: "Abrirei rios nos altos
desnudos, e fontes no meio dos vales. "
Isaías 11.15; 41.18;. Isto significa água
abundante para todos e fartura de peixe,
de frutas, de cereais.
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3.

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

4.

O conhecimento de Deus alcança a
todos, porque o Diabo não mais poderá
"cegar o entendimento" das pessoas (2
Coríntios 4.4; Isaías 11.9;

5.

Os seres humanos no Milénio
multiplicam-se muito. Não haverá
mulheres estéreis: "Multiplicar-lhes-ei
os homens como rebanho... as cidades
desertas se encherão de homens"; "as
praças de Jerusalém se encherão de
meninos e meninas" (Ezequiel 36.37-38;
Zacarias 8.4-5).

6.

As doenças serão reduzidas. O Médico
Supremo está presente. (Isaías 33.24;
35.5-6).

7.

Os habitantes da Terra viverão mais
tempo. Estarão livres dos alimentos
contaminados e de outros males que
impedem uma vida longa: "aquele que
morrer com cem anos, será tido por
jovem" (Isaías 65.20-22).

8.

Haverá perfeita comunicação entre Deus
e seus filhos: "Antes que clamem,
responderei; estando eles ainda falando,
os ouvirei" (Isaías 65.24).

9.

Cessarão as guerras e desavenças entre
os países. Haverá paz e prosperidade na
Terra (Isaías 2.4; 35.1-2).

10. O Senhor Jesus acalmará a fúria dos
furacões, dos tornados, terremotos,
maremotos, vulcões, e de todos os
fenómenos naturais que abalam e
devastam a humanidade (Is. 32.2; 25.4).
11. O Rei é o verdadeiro EMANUEL –
Deus connosco. Mat.1.22-23– Jer.23.5-6
O centro do governo de Jesus Cristo será a
cidade de Jerusalém.
Jerusalém será a capital mundial no reino de
Jesus Cristo.
Conforme é descrito em Zacarias 9:10,
Jesus reinará soberanamente nos quatro
cantos da terra.
Não haverá uma só nação que não esteja sob
o domínio de Jesus Cristo e de seus santos.
Jesus mesmo prometeu dar aos seus fiéis
autoridades sobre as nações (Apocalipse
2:26-27)
De Jerusalém e de Jesus virão as suas
ordens para todos. "...porque de Sião sairá a

lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor"
(Miquéias 4-2).
Enquanto este glorioso tempo não vier,
continuemos a fazer aquela oração que Jesus
nos ensinou: "Venha o teu reino, seja feita a
tua vontade, assim na terra, como no céu"
(Mateus 6:10).
Então, devemos continuar orando: VEM,
SENHOR JESUS (Apocalipse 22.20).

6 – A NOVA JERUSALÉM
Em primeiro lugar ela é chamada de esposa
do Cordeiro e também de Cidade Santa que
desce do céu da parte de Deus (Ap 21:9-10).
A principal atracção desta gloriosa Cidade é
a glória de Deus que dela irradia (v.11).
O Seu brilho é semelhante à jaspe que
representa a presença da glória de Deus
como diamante .
O seu tamanho é de 2400 Km (12.000
estádios), (v.16)
As suas medidas certas e precisas denotam a
perfeição de um "cubo" (v.16).
As portas são feitas de pedras preciosas e
pérolas e possuem o nome das doze tribos
de Israel, guardadas por doze anjos (v.12 e
v.21).
Os seus muros são adornados de grande e
incalculável beleza, quando vistas por
dentro e por fora; existem doze fundamentos
que possuem o nome dos doze apóstolos do
Cordeiro (v.14).
As ruas e a cidade são de ouro e dá a ideia
de realeza, nobreza e absoluta perfeição
moral (v.19).
Todas as pedras preciosas fazem os
contornos de imensa beleza na nova cidade
(v.19).
A praça desta cidade é de ouro com vidro
transparente (v. 21).
Nada nos contaminará, pois, a cidade é
santa e seu povo foi "alvejado pelo sangue
purificador do Cordeiro" (Ap 7:14).
Não existirá mais mácula ou impureza
(v.27).
Somente os resgatados usufruirão dela,
aqueles que tem seus nomes escritos no
livro da vida, do Cordeiro (v.27).
Não existe a necessidade de santuários e
igrejas, pelo maravilhoso facto de que o
próprio Deus, estará intimamente presente
(v.22).
A luz de Deus nos iluminará, de forma que
não mais existirão as trevas. O Cordeiro é a
nossa lâmpada (v.23).
O "rio da vida" flui até nós vindo do Trono,
A árvore da vida e seus frutos são
produzidos mensalmente; suas folhas
possuem um alimento sólido e sadio.
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