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CAPÍTULO UM

Uma Mui Firme Palavra de
Profecia (2 Pedro 1:19)

M

uitas pessoas preocupam-se com o
futuro, com o que vai acontecer.
A maioria da juventude parece perceber, quase
instintivamente, que o tempo está se esgotando.
Afinal de contas, somos a primeira geração que
vive sabendo que poderíamos acabar com a
humanidade. As pessoas querem saber o que fazer
acerca disso e se há alguma maneira de evitar, se
preparar, ou sobreviver a isso.
Psicólogos nos dizem que a incerteza e o temor
do desconhecido é o pior medo de todos, pois
não se sabe o que vai acontecer. É uma pena que
tão poucas pessoas percebam que podem saber o
futuro, que podem saber o que vai acontecer —
precisamente e em detalhes. É possível saber até o
número exato de anos, meses e dias.
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Mas como pode? De que maneira o homem
mortal pode transcender os limites do tempo e
penetrar no futuro? Sintonizando-se com Deus
e com a Sua maravilhosa Palavra, a Bíblia. Pois
só Ele é o grande “EU SOU”, que habita no
eterno agora onde não há passado nem futuro e “o
tempo não existirá mais” (Apocalipse 10:6.). Para
Deus tudo parece o mesmo, e Ele pode facilmente
revelar aos Seus profetas e videntes os mistérios do
futuro. “Certamente que o Senhor Deus não fará
coisa alguma, sem ter revelado os Seu segredo aos
Seus servos, os profetas” (Amós 3:7.)
Porque assim diz o alto e o sublime, que habita
na eternidade, e cujo nome é Santo: Eis que as
primeiras coisas passaram, e novas coisas Eu vos
anuncio, e, antes que venha a luz Eu vo-las faço
ouvir! Porque Eu, o Senhor, falarei, e a Palavra que
Eu falar se cumprirá; pois Eu falarei uma palavra e a
cumprirei, diz o Senhor Deus” (Isaias 57:15, 42:9;
Ezequiel 12:25.)
“Buscai no livro do senhor, e lede: nenhuma
destas coisas falhará, nem uma nem outra faltará:
porque a minha própria boca o ordenou” (Isaias
34:16.) E a contrapartida de cada profecia é o seu
cumprimento. A Palavra de Deus encontra sua
outra metade nas profecias bíblicas cumpridas,
e nas que já ocorreram e foram cumpridas. E as
preditas centenas de anos antes foram cumpridas
nos mínimos detalhes. Toda profecia registrada na
Bíblia foi cumprida, exceto aquelas que ainda estão
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por vir e que se cumprirão com a mesma certeza das
anteriores.
É um estudo maravilhoso e emocionante lidar
com as profecias cumpridas, e encoraja a nossa fé
para saber que aquelas em relação ao futuro também
se cumprirão com a mesma precisão e com a mesma
certeza que as outras. Mas estamos particularmente
interessados nos acontecimentos que estão para se
cumprir em breve.
Verão que a Palavra de Deus é específica e
clara. As profecias nos dizem exatamente quem,
onde, e inclusive quando. Por isso, se estão se
perguntando: “De onde viemos? Para onde vamos?
O que está acontecendo?”, este livro maravilhoso,
a Bíblia, conta tudo acerca disso, exatamente o que
vai acontecer. Vocês não têm que se preocupar ou
ter medo, não têm que tentar adivinhar, pois aqui as
coisas não poderiam estar mais claras.
“Porque aquilo que está determinado será
feito” (Daniel 11:36.) Aquilo que Deus determinou
e profetizou, Ele vai fazer. Seja o que for que Deus
disse que ia fazer, Ele vai fazer. Nenhuma profecia
ficará sem a contrapartida, sem cumprimento. Cada
uma se cumprirá.
“E temos uma mui firme palavra de profecia;
à qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que
alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça,
e a estrela da alva apareça em vossos corações.
Sabendo primeiramente isto: que nenhuma
profecia da Escritura é de particular interpretação.
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Porque a profecia nunca foi produzida por
vontade de homem algum: mas os homens santos
de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo” (2
Pedro 1:19-21.)
“Eu vo-lo disse agora antes que aconteça, para
que, quando acontecer, vós acrediteis. O Céu e a
terra passarão mas as Minhas Palavras não hão de
passar” (João 14:29; Mateus 24:35.)
“Pérolas de grande preço” (Mateus 13:45,46)

Deus nos avisou vezes sem conta, quase desde
o começo da humanidade, e sem dúvida através
da Bíblia, que está chegando um fim para as coisas
no que diz respeito aos governos do homem nesta
Terra, e que os seus governos eventualmente vão
terminar para Deus poder estabelecer o Seu reino de
paz na terra.
Deus deu ao homem seis mil anos para tentar
resolver seus problemas e governar o mundo e trazer
paz e felicidade à terra. Mas a humanidade não
trouxe nada a não ser guerra e miséria. Deus deu
ao homem a sua chance e ele não fez nada a não ser
uma bagunça. E agora, finalmente, o homem tem
capacidade para destruir o mundo. E se Deus não
entrasse em cena e interferisse nesta última hora
da História da humanidade, o homem destruiria o
mundo completamente e aniquilaria a si próprio.
Se Deus não interferisse, a humanidade iria
cometer suicídio. Ou nos explodiríamos com a
4
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bomba atômica ou nos mataríamos gradualmente
com a fome ou excesso de população ou com
a poluição do ar ou da água. Sejamos francos,
o homem está se destruindo a si mesmo. A
humanidade está se matando com a poluição que
ele próprio cria, com sua perversidade e natureza
destruidora. E se Deus não interferisse e impedisse,
a raça humana seria aniquilada. Foi isso que Jesus
profetizou sobre os Últimos Dias. “E, se aqueles
dias não fossem abreviados, nenhuma carne se
salvaria!” (Mateus 24:22.)
A Bíblia prediz que nos últimos dias dos
regimes de governo criados pelo homem, um
governo mundial se levantará, guiado por um
ditador possesso, Satanás encarnado, o qual trará
temporariamente uma falsa paz à Terra e uma
utopia falsificada. E o preço dessa paz vai ser a
5
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adoração forçada dele próprio como o Messias, mas
uma imitação. Todos os seus súditos receberão um
número a fim de poderem comprar ou vender, ou
obter comida ou emprego. Os que se recusarem a
cooperar serão caçados, perseguidos e massacrados
por sua ordem. Será um tempo de Grande
Tribulação.
Esse governo anticristo de forças anticristo sob
a liderança do próprio Anticristo, um ditador de
capacidade sobrenatural do último e ímpio governo
único no mundo, estabelecerá então seu quartel
general em Jerusalém. Essa será a sua capital. Ele
unirá todas as religiões do mundo numa adoração
única a essa demagogia demoníaca e à sua imagem
encantada que terá capacidade de se comunicar
verbalmente.
Estes acontecimentos surpreendentes
precederão a Segunda Vinda de Jesus Cristo, que
é o principal acontecimento do Tempo do Fim,
o Ápice, quando o Senhor regressará e aniquilará
o Anticristo diabólico e bestial e seus seguidores.
Nessa ocasião Ele estabelecerá o último governo,
o mais duradouro, perfeito e único, e “os mansos
herdarão a Terra” (Salmo 37:11)
A maioria dos cristãos parece ter entendido
corretamente, por meio da leitura da Bíblia e
ouvindo sermões de diferentes pregadores, que
nos últimos dias as coisas ficarão pior, não melhor.
E muitos deles acreditam que o Fim vai ser um
período de muitos problemas e de tribulação. E é
6
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claro, todos os cristãos que acreditam de verdade na
Bíblia acreditam que Jesus vai voltar. Eles também
acataram a ideia fundamental de que vai haver
um tempo celestial na Terra em alguma ocasião.
Mas muitos deles têm informações desencontradas
e não sabem como, onde, nem quando estes
acontecimentos vão ocorrer.
Eles sabem desses acontecimentos e verdades,
como se fosse um punhado de pérolas em suas
mãos. Mas não percebem muito bem em que
sequência elas devem ser colocadas no fio para criar
um lindo colar de pérolas na ordem apropriada, por
assim dizer, e que poderá ser utilizado dentro do
seu âmbito de conhecimento. Eles não percebem
a ordem cronológica, o que é necessário para
entenderem realmente o que vai acontecer, como
vai acontecer, quando vai acontecer, etc.
Sabemos que a Bíblia nos admoesta a não
nos inquietarmos com o dia de amanhã. Isso
significa que não devemos nos preocupar com o
amanhã. Mas o Senhor com certeza falou bastante
sobre o amanhã, então sem dúvida deve querer
que estejamos informados sobre o amanhã. Esse
é todo o propósito da profecia, nos avisar o que
vai acontecer para não nos preocuparmos, pois
saberemos o que vai acontecer.
O homem prevenido vale por dois. Ou seja,
entender o que vai acontecer é estar prevenido para
enfrentar a situação quando acontecer, e, se Deus
quiser, sobreviver. — Pelo menos para entendermos
7

O Livro do Futuro

pelo que estaremos passando e sabermos o que está
acontecendo. Pode ser que não entendam tudo
antecipadamente, que não saibam tudo que vai
acontecer. Mas podemos saber o suficiente por meio da
Palavra de Deus para discernirmos os acontecimentos
principais e suas características, os principais
personagens, e, em alguns casos, exatamente quando
as coisas vão acontecer, os períodos exatos de tempo
preditos na Bíblia. Dessa forma, na hora do vamos ver,
saberemos exatamente quando certos acontecimentos
vão ocorrer, pois Deus já nos terá avisado na Sua
Palavra, tão claro como o dia.
Seria maravilhoso poder ler o jornal e ser
informado do que vai acontecer, não do que
já aconteceu. Qualquer um pode relatar fatos
passados, mas a Bíblia nos diz o que vai acontecer.
Os noticiários não nos dão notícias, eles nos
contam histórias. Informam o que já aconteceu,
notícias passadas. Mas Deus nos deu muitas notícias
recentes sobre o dia de hoje, o período no qual
estamos vivendo, e o que vai acontecer a seguir.
Portanto a Bíblia não é apenas um livro de história,
é um livro de notícias. Não relata apenas o que já
aconteceu, mas também nos conta sobre o amanhã.
Saber ou não saber “os tempos e as estações”

As profecias de Jeremias, Daniel, Ezequiel,
Isaías, João, Jesus, etc., contêm relatos detalhados
dos últimos dias na terra antes da segunda vinda
8

Uma Mui Firme Palavra De Profecia (2 Pedro 1:19)

de Cristo. Será que o Senhor nos deu estes sinais
por alguma razão? Será que Ele quer que saibamos
sobre a chegada do Seu Reino? Será que Ele quer
que estejamos preparados? Será que Ele quer que
tenhamos esse conhecimento e que sejamos capazes
de ensiná-lo a outros? Bem, se Ele não quer, sem
dúvida gastou um monte de tempo tanto no Antigo
como no Novo Testamento nos informando todos
os sinais da Sua Vinda.
Na verdade, em um dos livros de profecia mais
descritivos sobre o tempo do Fim, o Senhor disse a
Daniel para fechar o livro e selar a profecia até ao
Tempo do Fim. “E tu, Daniel fecha estas palavras
e sela este livro, até ao Tempo do Fim: muitos
correrão de uma parte para a outra, e a ciência se
multiplicará. Porque estas palavras estão fechadas e
seladas até ao Tempo do Fim. E nenhum dos ímpios
entenderá; mas os sábios entenderão” (Daniel
12:4,9,10.)
Por quase 2.500 anos o livro de Daniel
ficou praticamente fechado. Só recentemente os
estudiosos começaram a abrir esse livro, a quebrar
os selos e entender as profecias e o que Daniel estava
dizendo. Embora tivessem a Bíblia há milhares de
anos, ainda não entendiam as profecias da Bíblia
sobre o Tempo do Fim. Mas agora nós devemos
abrir o livro, quebrar os selos, ler e entender, porque
estamos vivendo no tempo do fim.
A Palavra de Deus diz: “Bem-aventurado
aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta
9
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profecia (Apocalipse 1:3.) É preciso um esforço,
dá trabalho tentar entender a profecia bíblica e
“estudar para se apresentar a Deus, aprovado, que
maneja bem a palavra da verdade.” (2Timóteo
2:15.) Mas verão que “a exposição das tuas Palavras
dá luz” e dá entendimento (Salmo 119:130.)
Quando mergulhamos na Palavra de Deus, dela
retiramos “tesouros novos e velhos” (Mateus 13:52.)
Descobrirão quão maravilhosamente o Senhor
pode tecer a Sua Palavra como uma grande peça de
tapeçaria, enchendo o quadro inteiro para nos dar a
Sua visão dos Seus planos. “Pois, sem visão o povo
perece” (Provérbios 29:18.)
Alguns professores e estudantes da Bíblia
argumentam: “Jesus disse aos discípulos que
‘ninguém sabe o dia nem a hora quando o Filho do
Homem vai vir, nem os anjos do Céu’. E, ‘Não vos
pertence saber os tempos ou as estações.” (Mateus
24:36; Atos 1:7.) Quando todos os acontecimentos
dramáticos, climáticos e finais da História do
Mundo começarem a se desdobrar, vou te contar,
vocês vão precisar saber, vão querer saber e vão
saber, pois Deus o prometeu na Sua Palavra.
Se o Senhor não quisesse que soubéssemos
dos tempos e estações, por que então nos deu
Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, João 14, Atos
1, 1 Tessalonicenses 4 e 5, 2 Tessalonicenses 2, 1
Timóteo 4, 2 Timóteo 3, 2 Pedro 1 e 3, e o livro do
Apocalipse inteiro, além de todas as outras profecias
no Antigo Testamento, inclusive em muitos dos
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livros históricos e poéticos, e em 17 livros de
profetas que eram praticamente só profecias e
predições específicas sobre o futuro! Se Deus não
quisesse que os Seus Filhos soubessem nada sobre
o futuro, então Ele desperdiçou metade da Bíblia
falando sobre o assunto, e devemos jogar essa
metade fora.
Mas Ele quer que estejamos informados, e na
Bíblia inteira nos oferece muitas predições literais
e específicas do futuro e de como serão os tempos
e estações. Na verdade, muitas vezes o Senhor fala
explicitamente em muitas passagens em relação ao
número exato de anos e meses, e até de dias, durante
aos cruciais últimos sete anos do tempo do fim.
No capítulo 24 de Mateus, e em Lucas 21,
JESUS faz um dos resumos mais descritivos e
específicos de todos sobre os acontecimentos
futuros relacionados ao tempo do fim, mais do
que qualquer profeta na Bíblia. Depois de uma
grande lista de predições e de vindouros sinais
do tempos, Ele diz: “Quando virem estas coisas,
ou estes sinais começarem a acontecer, olhai para
cima, porque a vossa redenção está próxima”. “A
geração que vir estas coisas acontecerem não vai
passar até que o Fim venha, e todas as coisas sejam
cumpridas” (Lucas 21:28; Mateus 24:34.) Ele
obviamente quer que “busquemos” e “vejamos”
os sinais da Sua vinda sendo cumpridos antes que
Ele volte, para podermos “discernir os sinais dos
tempos” (Mateus 16:3.)
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“E, como foi nos dias de Noé, assim será
também a vinda do Filho o Homem. Porquanto,
assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam,
bebiam, casavam e davam-se em casamento” — ou
sejam, continuavam na vida de sempre — “até ao
dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam,
até que veio o dilúvio e os levou a todos. — Assim
será também a vinda do Filho do Homem” (Mateus
24:37-39.) Quem eram os desavisados? Os ímpios!
Quem eram os informados? Noé! Ele sabia o que ia
acontecer e estava esperando. Ele contava com aquilo.
“Porque a vós é dado conhecer os mistérios do
Reino dos Céus, mas aos outros não lhes é dado;
porque, eles vendo não veem; e, ouvindo, não
ouvem nem compreendem. Mas bem-aventurados
os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos,
porque ouvem. Porque em verdade vos digo que
muitos profetas e justos desejaram ver o que vós
vedes, e não o viram; ouvir o que vós ouvis, e não o
ouviram” (Mateus 13:11-17.)
“Mas vós irmãos”, diz o apóstolo Paulo, “já não
estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda
como um ladrão”. Em outras palavras, não
deveríamos ser pegos de surpresa! “Porque todos vós
sois filhos da luz, filhos do dia: nós não somos da
noite, nem das trevas.” Nós não estamos em trevas
ou desinformados sobre essa questão. Nós sabemos
que Jesus está vindo, e por meio da Sua Palavra
sabemos como Ele virá. A Bíblia nos diz claramente!
(1Tessalonicenses 5:1-5.)
12
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“Não durmamos, pois, como os demais, mais
vigiemos e sejamos sóbrios.” Ele diz: “Vós não
sois filhos da noite. Não é para vocês ficarem com
sono e dormindo quando isso acontecer. Vocês
são os filhos do dia, filhos da luz! Deveriam estar
acordados e estarem informados sobre essas coisas”
(1Tessalonicenses 5:6.)
Deveriam saber o que está acontecendo e
quando vai acontecer. Os filhos de Deus não
deveriam estar na ignorância acerca de todas estas
profecias da Bíblia. Se conhecem a Palavra não vão
ficar surpresos quando ouvirem falar da ascensão de
um novo e poderoso líder de um governo mundial
único, do novo sistema computadorizado, e do final
dramático dos governos do homem na Terra com a
segunda vinda de Jesus Cristo.
O homem prevenido vale por dois. Nós que
conhecemos a Sua Palavra e as Suas profecias
e promessas para o futuro nunca seremos
surpreendidos com um “grande arregalar de olhos”
como aqueles que não discerniram os sinais dos
tempos. Estaremos preparados.
Nós não temos que viver em dúvida,
confusão ou no desconhecido, sem saber o que
está acontecendo no resto do mundo, como diz,
“homens desmaiando de terror, na expectação das
coisas que sobrevirão ao mundo” (Lucas 21:26.)
Nós podemos saber o que vai acontecer, exatamente
da maneira que as coisas vão acontecer. Pode ser que
não gostemos e as coisas podem parecer bem ruins.
13
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Mas, glória a Deus, conhecemos o final feliz e tudo
está bem quando termina bem.
Graças a Deus temos o preparativo que nos
capacita a enfrentar qualquer coisa: a salvação,
conhecer Jesus e saber que estamos salvos. Não
importa o que aconteça, morte súbita é glória
súbita! Não importa o que façam conosco, mesmo
que nos matem. “Depois de terem matado o
corpo, não podem fazer mais nada” (Lucas 12:4,5).
Deus vai nos levar para o Seu mundo espiritual
para ficarmos junto com Ele até retornarmos para
governar e reinar na Terra com Jesus.
Você está preparado? Já recebeu Jesus no
coração? Espero que O tenha aceito e recebido,
para poder ficar na expectativa desses maravilhosos
acontecimentos maravilhosos futuros — sem medo,
mas com esperança e fé, na certeza de que Deus vai
ajudá-lo a vencer as dificuldades. Ele vai salvá-lo e
resgatá-lo e levá-lo para junto de Si, para viver com
Ele para sempre.
Nós não temos que conhecer o futuro e
todos os detalhes impressionantes relacionados às
profecias do tempo do fim. Tudo isso vai acontecer
quer saibamos quer não. Mas é bom saber e
entender estas coisas para poder saber o que está
acontecendo, e também poder ensinar e informar
outros. O mais importante que precisa saber está
resumido em um versículo: João 3:16: “Porque
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu
14
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Filho Unigênito (Jesus), para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
Receba a salvação agora, e estará pronto
para a revelação do futuro. Caso contrário, estar
informado não vai fazer muita diferença, pois o seu
futuro vai ser ruim, só más notícias. Acho que nem
vai querer ouvir sobre o que vai acontecer se não
está salvo. Mas se está salvo, Deus tem revelações
do futuro maravilhosas, lindas, encorajadoras e
emocionantes reservadas para você.
Conhecer Jesus e a Palavra vai ampará-lo. Ter
a visão daquilo que está por acontecer vai lhe dar
fé para acreditar em Deus e coragem para enfrentar
vitoriosamente as pragas deste mundo durante a
Grande Tribulação até à vinda de Jesus Cristo e ao
nosso reino de amor com Ele para sempre.

15
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capítulo dois

Daqui À Eternidade
O Livro do Futuro em resumo

A

Bíblia e as palavras dos profetas de Deus
são os únicos e verdadeiros veículos
de comunicação de novidades. Os jornais
publicam o que já aconteceu, não trazem nada
de novo! A Bíblia nos diz o que vai acontecer
amanhã. Está repleta de profecias pormenorizadas
descrevendo pessoas específicas, lugares, tempos,
situações e acontecimentos com milhares de anos de
antecedência (Isaías 34:16; 42:9; 2 Pedro 1:19-21.)
Muitas dessas profecias são sobre o período
final da história do mundo, que ocorrerá pouco
antes de Jesus voltar para estabelecer o Seu reino de
amor e paz sobre a Terra. Esses dias derradeiros dos
reinos do homem sobre a terra são conhecidos na
Bíblia como o “Tempo do Fim”, “Fim dos Dias”, os
16
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“Últimos Dias”, etc. — o período em que estamos
vivendo atualmente (Daniel 2:28; 8:23; 12:4.)
Quando os discípulos de Jesus indagaram
sobre o futuro e Lhe perguntaram: “Qual será o
sinal da Tua vinda e do fim do mundo?”, Ele não
respondeu com apenas um sinal, mas com dezenas.
Na verdade, a Bíblia nos dá centenas de “sinais dos
tempos”, indícios e indicadores aos quais devemos
estar atentos para sabermos exatamente quão
próximo estamos do fim (Mateus 24).
Esses sinais incluem: um aumento dramático
de “fomes, pestes e terremotos em vários lugares”
(Mateus 24:7), “o Evangelho sendo pregado em
todo o mundo, em testemunho a todas as gentes”
(Mateus 24:14), um aumento drástico em viagens
internacionais com “muitos correndo de uma parte
para outra, indo errantes de um mar até outro mar,
e a ciência se multiplicando” (Daniel 12:4; Amós
8:11, 12). Uma grande “apostasia” (2 Tessalonicenses
2:3) conforme “homens maus e enganadores irão de
mal a pior, enganando muitos”. (2 Timóteo 3:13);
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“o amor de muitos esfriará”, resultando em “angústia
das nações sobre a terra e homens desmaiando de
terror” (Lucas 21:25,26). Estamos vendo muitos
desses sinais se cumprirem hoje.
Um dos sinais mais importantes do fim em si
e predito por muitos profetas é a ascensão de um
governo mundial ímpio e anticristo comandado
por um ditador demoníaco, possesso pelo próprio
Satanás. Ele entrará em cena com uma aliança ou
pacto de sete anos no qual prometerá ao mundo
paz e liberdade religiosa. Ele resolverá parcialmente
a atual crise no Oriente Médio ao conseguir um
acordo entre árabes e judeus, que permitirá a estes
reconstruírem o seu templo no Monte Moriá,
em Jerusalém, local do antigo templo, onde hoje
está edificado o santuário muçulmano conhecido
como “Cúpula da Rocha” (Daniel 8:23-25; 2
Tessalonicenses 2:1-4; Daniel 9:27.)
Durante a primeira metade da vigência da
aliança de sete anos, o povo vai achar o Anticristo
maravilhoso, visto que terá trazido paz, restaurado
a economia mundial, resolvido a crise do Oriente
Médio, etc. Mas de repente, no meio do seu reinado
de sete anos, violará a aliança, invadirá Israel pelo
Norte e proibirá a adoração religiosa tradicional,
além de se autodeclarar Deus e exigi que todo
mundo o adore (Daniel 9:27; 8:9-12; 11:21-24, 2831; 2 Tessalonicenses 2:3,4,8,9.)
Nessa ocasião, ele instalará um ídolo, uma
imagem dele próprio, na área do tempo em
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Jerusalém. Essa “abominação da desolação”
provavelmente será algum tipo de robô
computorizado, visto que falará e de alguma forma
até sentenciará à morte os que se recusarem a adorálo. O próprio Jesus disse que quando esse ídolo,
essa abominação da desolação, estiver no templo,
começarão os últimos três anos e meio do governo
do homem sobre a terra, um tempo de “grande
tribulação” (Daniel 11:31;12:11; Mateus 24:15-21;
Apocalipse 13:14,15.)
Durante esse período de três anos e meio, as
pessoas não usarão mais dinheiro de papel, pois
o governo do Anticristo instituirá um sistema de
crédito mundial único. Todos os que adorarem
o Anticristo serão marcados permanentemente
com um número de crédito nas mãos ou testa. O
governo mundial usará esse novo sistema de crédito
para tentar obrigar todos a adorarem o Anticristo
ou morrerem de fome, porque ninguém poderá
comprar ou vender sem este número, a “Marca da
Besta”. Mas os filhos de Deus se recusarão a adorálo ou aceitar a sua marca. O Senhor cuidará de nós,
ainda que tenha de jogar maná do céu para nos
alimentar (Apocalipse 13:16-18; 12-6,14)
Enquanto o Anticristo e seus seguidores
estiverem perseguindo e tentando apanhar os
filhos de Deus, Deus vai soltar pestes, pragas e até
monstros estranhos que atacarão os inimigos dos
Seus filhos. Esse período de tribulação será como
os últimos dias dos filhos de Israel no Egito. Os
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profetas de Deus farão grandes e poderosos sinais,
maravilhas e milagres para defender o Evangelho e
os filhos de Deus (Apocalipse 7:3;9:1-11; 11:3-6)!
Durante esse período de tribulação, dez “reis”
se juntarão ao Anticristo, e juntos destruirão
e “devorarão com fogo a Babilônia, a grande
prostituta”. Trata-se de um juízo final contra a
Babilônia moderna, imposto, pelo que parece,
pelas 10 nações principais da Europa, que durará
apenas uma hora (Apocalipse 17:12,16,17;18:110,17-19.)
Essa grande guerra atômica, juntamente com
a repressão e perseguição em escala mundial do
Anticristo contra todos que se recusarem a adorá-lo,
fará deste período de grande tribulação um tempo
de aflição como o mundo nunca conheceu! Por
isso Deus, diz repetidamente na Palavra a duração
exata desse período de grande tribulação: três anos
e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, a partir do
momento que o Anticristo instalar a sua imagem no
templo. Isso é para nos animar a perseverar e ficar
firme por Jesus (Mateus 24:21,22; Daniel 7:25;
9:27; 12:7; Apocalipse 11:2,3; 12:6,14; 13:5.)
No final desses três anos e meio, exatamente
quando o maligno Anticristo achar que tem o
mundo nas mãos, Jesus voltará subitamente, como
um raio vindo do céu, e arrebatará todos os Seus
filhos para fora deste mundo! Logo após a noite
mais escura na história da humanidade, teremos a
aurora mais brilhante! Jesus voltará para salvar os
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Seus, a Sua igreja, o Seu povo, todas as pessoas que
O amam, O conhecem e O tem em seus corações
(Mateus 24:29-31.)
Todos os cristãos que já morreram e foram para
junto de Jesus voltarão com Ele para buscar seus
novos corpos ressuscitados. E “a terra lançará de
si os seus mortos” (Isaías 26:19). Depois nós, que
estivermos vivos, tendo sobrevivido milagrosamente
e continuado a testemunhar por Jesus durante
o reino de terror do Anticristo, seremos
instantaneamente transformados, receberemos
nossos novos corpos ressuscitados, milagrosos,
poderosos e sobrenaturais, semelhantes ao que tinha
Jesus quando ressuscitou! E subiremos em direção
aos céus para “encontrar o Senhor nos ares, e assim
estaremos sempre com o Senhor” (1 Tessalonicenses
4:14-17; 1 Coríntios 15:51-57; Filipenses 3:21.)
Os seguidores do Anticristo ficarão chocados
quando virem o Senhor vindo sobre as nuvens
do céu com poder e grande glória, iluminando o
céu inteiro como um relâmpago permanente! As
potências dos céus serão abaladas e o Senhor descerá
com alarido. Um clamor terrífico da trombeta de
Deus e as sepulturas dos santos se abrirão conforme
os mortos são arrebatados! Todos os filhos de Deus
que ainda estiverem vivos serão transformados
diante das pessoas, e subirão nos ares ao encontro de
Jesus. “Todo olho O verá e todas as tribos da terra
se lamentarão por causa dEle” (Mateus 24:27-31;
Apocalipse 1:7.)
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Jesus voltará para tirar Sua esposa e igreja
das garras malignas do inimigo. Então Ele nos
levará para a festa de casamento mais magnífica,
gloriosa e impressionante que já existiu, as Bodas
do Cordeiro no céu. Logo depois de o Senhor nos
socorrer e arrebatar para junto dEle, as sete taças
da grande ira de Deus serão derramadas sobre o
Anticristo e seu seguidores sob a forma das piores
pragas que o mundo já viu (Apocalipse 19:69;14:14-20;16:11-21.)
Deus vai derramar os Seus julgamentos e
ira sobre o Anticristo e suas forças até a ira final
quando os ímpios se reunirão em Armagedom,
Israel, na tentativa de enfrentar as forças de Deus.
Então, o próprio Jesus, juntamente com Suas
forças celestiais, ressuscitadas e glorificadas, virão
do céu montados em majestosos corcéis brancos
para derrotar e destruir o Anticristo e suas forças na
sobrenatural e catastrófica batalha de Armagedom
(Apocalipse 19:11-21;17:14; 16:12-21)
Então nós, os santos de Deus, juntamente
com nosso rei Jesus Cristo assumiremos o controle
do mundo e o organizaremos, governaremos
e orientaremos da forma que deveria ter sido
feito se o homem tivesse se submetido a Deus.
Vamos instalar o reino de Deus sobre a terra
e lhe devolver a beleza do Jardim do Éden.
Esse espantoso período durará mil anos e, por
isso, é conhecido como O Milênio (Daniel
2:44;7:18,26,27; Apocalipse 20:4.)
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A Bíblia diz: “Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição
(o arrebatamento): sobre este, não tem poder a
segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de
Cristo, e reinarão com Ele mil anos” (Apocalipse
20:6). Jesus também prometeu aos Seus fiéis: “E ao
que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, Eu
lhe darei poder sobre as nações; e com vara de ferro
as regerá” (Apocalipse 2:26,27)
O Diabo será preso e mantido no poço do
abismo durante esses mil anos. Deus será supremo
e Jesus reinará de uma ponta à outra e os Seus
santos governarão e reinarão com Ele. Só então, sob
o poderoso e supremo governo e reino de Cristo
e dos filhos de Deus cessarão todas as guerras e o
mundo finalmente será governado com equidade
e verdadeira justiça, liberdade, paz, abundância e
felicidade para todos (Apocalipse 20:1-3; Isaías 2:24; Salmo 22:27,28).
A maldição será parcialmente retirada e,
portanto, muitas condições mudarão para melhor.
A terra será como na época de Adão e Eva, no
Jardim do Éden. “E não se fará mal nem dano
algum em todo o seu santo reino.” Não haverá mais
automóveis poluindo o ar nem grandes fábricas
expelindo fumaça. O mundo voltará a usar tração
animal, carroças e lindos e majestosos barcos à vela
impulsionados pelo vento (Isaías 11:6-9; 65:20-25.)
Durante o Milênio, todos nós, os santos
nascidos de novo, salvos e ressuscitados, teremos
23

O Livro do Futuro

nossos novos corpos sobrenaturais, com poderes
espantosos e milagrosos. Seremos indestrutíveis,
não sentiremos dor nem passaremos pela morte. O
resto das pessoas, que foram poupadas e tiveram
a bênção de sobreviver para viver no Milênio,
continuarão com seus antigos corpos naturais.
Todos na terra verão o glorioso reino e poder
de Deus e então todos acreditarão. Entretanto,
infelizmente, acho que ainda haverá aqueles
que não receberão Jesus, não se submeterão ou
não obedecerão, mas permanecerão teimosos,
rebeldes e insolentes (Habacuque 2:14; Isaías 25:7;
29:28,19; 32:1; 40:5.)
Então, no final do Milênio, como uma última
seleção, Satanás será solto da sua prisão no coração
da terra por “um pouco de tempo”, o suficiente para
enganar os ímpios não convertidos. Esses rebeldes
vão segui-lo em oposição aberta ao Senhor e ao
Seu governo, resultando na catastrófica batalha de
Gogue e Magogue, quando Deus ficarão lançará
fogo do céu para os devorar completamente (Isaías
26:9-11; Apocalipse 20:7-10.)
Na verdade, Deus lançará um fogo tão terrível
que destruirá completamente toda a superfície da
terra. Os céus se enrolarão como um pergaminho
e desaparecerão com grande estrondo! Tudo isso
vai explodir, ser queimado e a superfície inteira
do globo será expurgada, limpa e queimada,
resultando em uma nova e linda terra (2 Pedro
3:10-13.)
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Após a dramática batalha de Gogue e
Magogue, todos os não salvos de todas as eras
serão ressuscitados para grande Julgamento do
Trono Branco. Comparecerão diante de Deus no
julgamento final, quando “os livros serão abertos” e
todos receberão suas sentenças finais — de acordo
com suas obras — e serão designados suas posições
na próxima vida (Apocalipse 20:11-15.)
A magnificente cidade celestial descerá para a
nova terra recriada, como um novo Jardim do Éden.
E o próprio Deus habitará aqui conosco. Vai ser
como se Deus Se apoderasse do mundo invadindo-o
a partir do espaço sideral e trazendo para cá a cidade
celestial. E Ele assumirá o Seu papel como Rei dos
reis para sempre! Essa magnífica cidade espacial
tem cerca de 2.400 Km de comprimento, 2.400
Km de largura e 2.400 Km de altura. — O veículo
espacial mais fabuloso já criado, a nave espacial mais
maravilhosa já projetada (Apocalipse 21).
A “cidade é de ouro puro, semelhante a vidro
puro” (Apocalipse 21:18). Será possível ver do lado
de fora, através das paredes transparentes, a linda
nova terra completamente restaurada, recriada e
povoada pelas novas nações, reis e povos que terão
aprendido verdadeiramente a justiça, bondade e
amor de Deus — muito embora estejam do lado de
fora da cidade de ouro e das suas paredes de pedras
preciosas (Apocalipse 21:1, 24-26.)
Será um mundo melhor então, com pessoas
melhores que terão aprendido suas lições, a lei do
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amor de Deus e serão mais felizes do que nunca.
Finalmente limpas e purificadas dos seus pecados
de rebelião contra Deus e curadas pelas folhas das
árvores da vida que lhes ministraremos, colhidas
de onde crescem, à beira do rio da vida dentro da
cidade (Apocalipse 22:1,2)
Só os mais ímpios, como Satanás, o Anticristo,
o seu falso profeta e seus seguidores mais ardentes
permanecerão no Lago de Fogo. Ali serão castigados
e expurgados da sua rebelião diabólica durante o
tempo que Deus achar necessário, até aprenderem
a sua lição o suficiente para Deus lhes perdoar e
restaurar toda a Sua criação à perfeição original,
onde tudo estará bem (Apocalipse 21:8; 22:14,15;
Filipenses 2:10,11; 1 Timóteo 2:4; Efésios 1:10.)
Algumas destas coisas podem ser um choque
para vocês, mas é a verdade da Palavra de Deus.
Podem ler na Bíblia, se realmente quiserem saber
o que acontecerá em breve, e se tiverem fome da
justiça de Deus e sede das Suas águas vivas que dão
a vida eterna por meio do Seu amor e do sacrifício
de Seu Filho, Jesus Cristo (João.5:29; Atos 17:11;
Mateus 5:6.)
Portanto, se deseja um novo mundo e uma
nova vida com um governo bom e novo do próprio
Deus, e até quiser ajudar a governá-lo com paz,
abundância e felicidade para todos, porque não
pede a Jesus para entrar no seu coração hoje e
começa a divulgar a mensagem do Seu amor ao
mundo e mostrar, por meio da Bíblia, o mundo
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maravilhoso que está por vir! (João.1:12; Apocalipse
3:20; Mateus 5:16)
Prepare-se para o futuro hoje, recebendo Jesus
agora mesmo. Basta orar: “Senhor Jesus, por favor,
entre em meu coração e perdoe a todos os meus
pecados. Ajude-me a amar e a viver por Você, a ter
fome da Sua verdade, a aprender a Sua palavra e a
falar a outros sobre o Seu amor. Em nome de Jesus,
amém. Deus o abençoe.
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Capítulo três

“Sinais dos Tempos”

Q

uando os discípulos de Jesus saíram de
Jerusalém para o Monte das Oliveiras e
Lhe perguntaram: “Que sinal haverá da Tua
vinda e do fim do mundo?”, Ele não respondeu
com um sinal apenas, mas com dúzias deles (Mateus
24:3). Na verdade, encontramos na Sua Palavra
“sinais dos tempos” incontáveis e específicos. São
sinais dos Últimos Dias, do Tempo do Fim, aos
quais devemos estar atentos e saber que surgirão,
para podermos discernir quando o Fim se aproximar
e o que vai acontecer no fim de tudo.
Deus é bastante generoso nas Suas revelações
do futuro. Disse especificamente quais seriam os
vários acontecimentos do tempo do Fim e até nos
deu datas aproximadas até o finalzinho de tudo. O
auge será o governo do Anticristo, antes da segunda
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vinda do verdadeiro Cristo, ao que se seguirá a era
idílica do reinado de mil anos de Jesus Cristo aqui
na Terra, o reino de Deus na terra. Abordaremos
esses assuntos em detalhes mais adiante neste livro.
Por agora, vamos examinar algumas predições e
profecias bíblicas literais e específicas referentes a
condições e acontecimentos durante os Últimos
Dias, o fim do governo atual do homem na
Terra, tal como previsto pelos profetas de Deus há
milhares de anos.
“E ouvireis de guerras e de rumores de
guerras: olhai, não vos assusteis, porque é mister
que isso tudo aconteça, mas ainda não é o Fim. —
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino
contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos
em vários lugares. Mas todas estas coisas são o
princípio das dores” (Mateus 24:6-8). Tudo isso tem
acontecido há milênios, desde que Jesus esteve aqui.
Ele disse que são apenas o “princípio das dores”.
Embora o mundo nunca tenha estado
completamente livre de guerra antes de 1914, até
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então as guerras nunca tinham sido tão abrangentes.
De 1914 a 1918, com a I Guerra Mundial, ocorreu
uma guerra total, e depois novamente de 19391945, com a II Guerra Mundial. Nesta, apenas
12 nações pequenas da terra não estiveram de fato
ou tecnicamente envolvidas. No total, 93 milhões
de pessoas serviram nas forças armadas de ambos
os lados. Segundo a 21ª sessão da Cruz Vermelha
Internacional em 1969, desde o início do século 20,
mais de 90 milhões de pessoas foram mortas em
guerras, gastaram-se mais de 2 trilhões de dólares
em armas e foram travados mais de 130 conflitos
nos cinco continentes.
“E este Evangelho do reino será pregado em
todo o mundo, em testemunho a todas as nações;
e então virá o fim” (Mateus 24:14). Nunca o
Evangelho foi pregado a todas as nações como
está acontecendo agora. Se não diretamente por
missionários, viajantes e visitantes, certamente
está sendo pregado pelos meios modernos de
comunicação, rádio, televisão, literatura impressa [e
agora a internet].
Os atuais meios de comunicação e transporte
que evidenciam o cumprimento da profecia acima
descrita, fazem lembrar outra predição feita pelo
profeta Daniel no ano 534 a.C., com respeito aos
Últimos Dias: “Mas tu, Daniel, sela estas Palavras
e sela este livro, até ao fim do Tempo: muitos
correrão de uma parte para a outra e a ciência se
multiplicará” (Daniel 12:4). O Senhor está dizendo
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ao Seu profeta que acabara de receber algumas das
profecias mais detalhadas, específicas e descritivas
de toda a Bíblia sobre o governo mundial do
Anticristo: “Daniel, estou dando a você esta visão,
mas não é para você, não é para o seu tempo, não
é para o seu povo. É para o futuro, quando muitos
correrão de uma parte para a outra e a ciência se
multiplicará.”
Por milênios, cavalos, carroças, carruagens,
camelos, barcos à vela, etc. foram os meios de
transporte utilizados. Mas, faz pouco mais de cem
anos, o homem vem se afastando desse estado,
muito parecido com o que viveu Adão, para se
locomover cada vez mais rápido, de maneira que
não só dirige seus carros a velocidades alucinantes,
mas também voa, chegou à Lua e a pontos mais
distantes no espaço.
Nunca se viajou tanto quanto hoje. O turismo
internacional é um negócio enorme envolvendo
milhões de pessoas que viajam para fora dos
seus países todos os anos. Automóveis atingem
velocidades acima de 450 km/h, aviões mais de 3
mil km/h e as naves espaciais ultrapassam os 38.400
km/h! Um avião a jato pode dar a volta ao mundo
em 58 horas, uma nave espacial em 80 minutos e
uma mensagem de rádio pode alcançar os confins
da Terra em menos de um segundo!
Há 2.600 anos, outro profeta previu nossas
estradas modernas e automóveis correndo
furiosamente, “no dia da preparação do Senhor”, e
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“Os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam
velozes as praças em todas as direções. O seu
parecer é o de tochas, e correm como relâmpagos”
(Naum 2: 3, 4).
Imagine o profeta então tendo uma visão
das estradas e autopistas atuais, à noite, com uma
grande quantidade de carros com faróis acesos e
em alta velocidade! Carros à noite com os faróis
ligados devem ter parecido relâmpagos para ele. E
certamente se chocam uns com os outros nas ruas.
Milhares de pessoas morrem todos os anos em
colisões.
“E a ciência se multiplicará.” Nos últimos
cem anos foi descoberto ou inventado mais pela
ciência do que nos 6 mil anos anteriores. A ciência
tem se multiplicado nestes últimos cem anos de
maneira exponencial. No entanto, grande parte da
população mundial ainda labuta penosamente para
conseguir o suficiente para se alimentar.
Certamente “a ciência tem se multiplicado”,
mas de que adianta isso sem Deus e a Sua Palavra,
e se as pessoas não têm um propósito de vida
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ou amor por Deus e pelo seu semelhante? Sem
saberem, cumpriram outra profecia sobre esta
última geração: “Sabe porém isto, que nos Últimos
Dias os homens estarão aprendendo sempre
sem nunca poderem chegar ao conhecimento da
verdade” (2 Timóteo 3:1,7).
Abandonaram Deus, a Bíblia e o cristianismo
e, sem uma alternativa para oferecer, criaram um
vazio no qual a vida não passa de um caótico e
desconexo processo de evolução. Se não há Deus,
então não existe um governante; sem governante,
não há regras; se não há regras nem leis, então nada
é certo ou errado. Fred Vinson, juiz da Suprema
Corte dos EUA, resumiu perfeitamente a questão:
“Nada é mais certo na sociedade moderna do que
o princípio de que não existem absolutos”. Não é
possível ter ordem sem uma base moral, um código
de conduta, o senso do certo e do errado, do bem e
do mal, da conduta aceitável e inaceitável.
As coisas não vão melhorar progressivamente,
como diz a Evolução. A Bíblia prediz exatamente
o contrário. “Nos últimos dias, homens maus e
enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo
enganados” (2 Timóteo 3:1,13). Na verdade, o
próprio Jesus disse: “Como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem”
(Mateus 24:37). O mundo estava tão ruim na
época de Noé, que Deus Se arrependeu de tê-lo
criado. Ele Se arrependeu de ter criado o homem!
Diz em Gênesis: “E viu o Senhor que a maldade do
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homem se multiplicara sobre a Terra, e que toda
a imaginação dos pensamentos do seu coração
era só má continuamente. A terra, porém, estava
corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a
terra de violência” (Gênesis 6: 5, 11).
“E por se multiplicar a iniquidade, o amor
de muitos esfriará” (Mateus 24:12). Com a atual
geração egoísta que só pensa em si, esta profecia
de Jesus sobre o tempo do fim certamente está
se cumprindo. Outra passagem das Escrituras
referente a isto se encontra em 2 Timóteo 3:
“Sabe, porém, isto: que nos últimos dias
sobrevirão tempos trabalhosos. Porque os
homens serão amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a
pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus”
(2 Timóteo 3:1-4).
O aborto é um dos maiores pecados desta
geração. Deus diz: “Nas orlas dos teus vestidos se
achou o sangue das almas dos pobres inocentes:
não cavei para o achar, pois se vê em todas estas
coisas” (Jeremias 2:34). Essas pessoas não só vivem
“sem afeto natural”, mas também não respeitam a
santidade da vida, da vida sagrada concedida por
Deus. E estão tirando a vida de bebezinhos ainda
no ventre das mães.
“E haverá sinais no sol, na lua, e nas estrelas; e
na terra angústia das nações, em perplexidade pelo
34

“Sinais dos Tempos”

bramido do mar e das ondas.” (Lucas 21: 25). Na
Bíblia, os povos da terra são comparados ao mar e às
ondas. (Isaías 57: 20, 21). Portanto, aqui, Jesus está
Se referindo simbolicamente aos povos e das nações
do mundo com suas guerras e rumores de guerras,
rebeliões, tumultos e terrorismo. — As ondas das
diferentes guerras, conflitos e insurreições.
Será que isso está acontecendo hoje em dia?
Toda vez que se liga a televisão, ela brame. Sempre
que se liga o rádio, ouve-se as ondas de uma nova
guerra bramindo, um novo tumulto, uma nova
rebelião, uma nova revolução, mais terrorismo, mais
greves. — A multidão dos povos da terra, bramindo
nos últimos dias.
“Homens desmaiando de terror, na expectação
das coisas que sobrevirão ao mundo” (Lucas
21:26). Sabe qual é a maior causa de mortes no
mundo ocidental hoje? Parada cardíaca! Lembro
que quando eu era jovem, as pessoas não vivam
com medo ou terror. Talvez vivessem em pobreza
e passassem dificuldades, talvez até fome em certas
ocasiões, mas não viviam com medo de serem
assassinadas na rua ou aniquiladas por causa de uma
bomba atômica numa guerra nuclear. Mas a bomba
atômica furou o balão deles criou um dos maiores
problemas do mundo: o assombroso fantasma de
um holocausto nuclear e da pior guerra no mundo.
Outra predição referente ao tempo do fim é
o ocultismo, fenômenos psíquicos, espiritismo,
demonologia e bruxaria ativos no mundo moderno.
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“Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos
tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a
espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência” (1
Timóteo 4:1,2). Existem mil e uma religiões
esquisitas que estão atraindo muitos seguidores,
principalmente jovens. Na busca por espiritualidade
genuína, muitos jovens recorreram ao misticismo
antigo, às drogas e ao ocultismo.
Outro sinal importante do fim predito na
Bíblia se refere ao governo mundial de um ditador
anticristo, poderoso e sobrenatural, que surgirá nos
últimos dias do governo do homem na terra, pouco
antes de Cristo regressar para assumir o poder. O
mundo vai precisar de um ditador para governar um
povo resistente! Quando a anarquia se generalizar,
será necessária uma ditadura implacável, um regime
totalitário, para colocar as coisas de volta nos eixos.
A respeito desse ditador, o apóstolo Paulo
escreveu: “Ora irmãos, rogo-vos pela vinda de
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nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião
com Ele, que não vos movais facilmente no vosso
entendimento, nem vos perturbeis, como se o dia
de Cristo estivesse já perto (essa mensagem foi
dada há 2 mil anos.) Ninguém de maneira alguma
vos engane: porque aquele dia (da segunda vinda
de Cristo) não virá sem que antes venha uma
apostasia e se manifeste o homem do pecado, o
Filho da Perdição; o qual se opõe e se levanta contra
tudo o que se chama Deus, ou se adora; de sorte
que se assentará como Deus no Templo de Deus,
mostrando que é Deus” (2 Tessalonicenses 2:1-4).
O livro do Apocalipse se refere ao Anticristo e
seu governo como uma “besta” que o mundo todo
vai admirar e, por fim, adorar (Apocalipse 13). Tudo
o que foi profetizado na Bíblia sobre os diferentes
impérios mundiais se cumpriu ao longo da história.
Por isso, sabemos que este último governo do
homem também se concretizará. Segundo as
Escrituras que estudaremos melhor mais adiante
neste livro, o Anticristo reinará durante sete anos.
A primeira metade será de relativa paz em todo o
mundo, até ele consolidar o seu poder e estabelecer
o seu reino. Na segunda metade, nos últimos três
anos e meio, haverá uma “grande tribulação” sem
precedentes na história da humanidade.
A Bíblia nos dá vários vislumbres desse governo
mundial, suas políticas e métodos, para podermos
reconhecê-lo quando ele começar. As Escrituras
mostram que esse governante firmará uma aliança
37

O Livro do Futuro

ou um pacto, de sete anos, prometendo liberdade
religiosa, tolerância e autorizando os judeus a
reconstruir seu templo. Mas três anos e meio depois
de confirmar esse concerto religioso, o Anticristo o
violará e exigirá que todos o adorem como Deus ou
sejam mortos. Estabelecerá, então, a “abominação
da desolação no lugar santo”, aparentemente
sua imagem ou ídolo que erigirá no Templo
reconstruído em Jerusalém (Mateus 24:15).
O próprio Jesus disse que quando isso
acontecer, quando essa “abominação da desolação”
estiver no templo judeu, será o início dos últimos
três anos e meio do governo do homem na Terra,
um tempo de “grande tribulação”. Esse será o
primeiro sinal de que estamos nos aproximando do
fim propriamente dito, os últimos 42 meses desta
era, o período que antecede a volta de Jesus! É o
início da Grande Tribulação, dos últimos três anos e
meio da história da humanidade, a segunda metade
do reinado de sete anos do Anticristo. Jesus disse
que depois dessa tribulação, veremos no ar o sinal
da vinda do Senhor.
“E logo depois da tribulação daqueles dias o
sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas
cairão do céu, e as potências dos céus serão
abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho
do Homem: e todas as tribos da terra se lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens
do céu com poder e grande glória. E Ele enviará
os Seus anjos com rijo clamor de trombeta, e eles
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ajuntarão os Seus escolhidos (a Sua Igreja) desde
os quatro ventos, de uma à outra extremidade
dos céus” (Mateus 24:29-31). Aleluia! A gloriosa
Segunda Vinda de Jesus Cristo para ressuscitar e
arrebatar os Seus!
No versículo seguinte, neste lindo e
profético capítulo 24 de Mateus sobre os “sinais
dos tempos”, Jesus muito simples e claramente
nos explica melhor como saber quando estes
acontecimentos finais, tremendos e abaladores
estarão para ocorrer. “Aprendei, pois, esta parábola
da figueira; quando já os seus ramos se tornam
tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o
verão: igualmente quando virdes todas estas coisas,
sabei que Ele está próximo, às portas” (Mateus
24:32,33). Ele disse que como quando vemos
os rebentos nas árvores e as flores sabemos que o
verão está chegando, da mesma maneira saberemos
que a Sua Vinda está muito próxima quando
estes acontecimentos de que já falamos aqui se
realizarem. Você dirá: “Muitos desses sinais não
me parecem rebentos nem flores! Lembram mais
espinhos, abrolhos, cardos e horrores.” Não para
quem ama Jesus.
Para nós, são flores, rebentos, lindos
cumprimentos das profecias e sinais da iminente
vinda de Jesus. São sinais da chegada do verão, da
linda era de ouro, da primavera da volta de Jesus
e do brotar das Suas flores da terra, “os mortos em
Cristo ressuscitarão primeiro” (1 Tessalonicenses
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4:16) — a Ressurreição. A Primavera é como uma
ressurreição! Durante o Inverno tudo parece estar
morto, mas à medida que o tempo fica mais quente,
a vida começa a brotar da terra. E o que parecia
morto se levanta e ocorre uma ressurreição da terra
na Primavera.
O que Jesus nos diz para fazermos assim que
começarmos a identificar esses eventos? “Olhai
para cima e levantai as vossas cabeças!” Não fiquem
desanimados, não olhem para baixo! Não façam
como Pedro. Não olhem para as ondas para não
afundarem. “Levantai as vossas cabeças, porque
a vossa redenção — a salvação — está próxima”
(Lucas 21:28).
Quando todas essas coisas pavorosas
começarem a acontecer, olhem para cima, porque
Jesus virá em breve! “quando virdes todas estas
coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em
verdade vos digo que não passará esta geração sem
que todas estas coisas aconteçam” (Mateus 24: 33,
34). Ele não estava falando com os Seus discípulos
da época, há 2 mil anos, porque eles não viriam
essas coisas se cumprirem. A geração que vir essas
coisas não passará até que todas elas se cumpram.
Muitas pessoas parecem nunca pressentir
uma catástrofe iminente ou coisas que estão para
acontecer, até ser tarde demais. Faz-me lembrar
do que Jesus disse aos escribas e fariseus: “Sabeis
diferenciar a face do céu, mas não discernis os sinais
dos tempos?” (Mateus 16:3).
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A maioria das pessoas segue em frente como
de costume e, sem saberem, cumprem outra
profecia sobre os últimos dias: “Sabendo primeiro
isto: que nos últimos dias virão escarnecedores,
andando segundo as suas próprias concupiscências,
e dizendo: Onde está a promessa da Sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas
permanecem como desde o princípio da Criação” (2
Pedro 3: 3, 4). Em outras palavras, “Não há perigo!
Está tudo como sempre.”
E tal como Jesus disse sobre os dias de Noé:
“Edificavam e plantavam, casavam e davam-se
em casamento, e não o perceberam até que veio o
dilúvio e os levou a todos. Assim será também a
vinda do Filho do Homem” (Mateus 24:37-39).
A maioria das pessoas hoje em dia simplesmente
continua como sempre. “Oras, há séculos eles
pregam esse negócio de Jesus voltar, e Ele ainda
não apareceu.” Bem, Ele está vindo e muito em
breve. É melhor você estar preparado, tendo Jesus
no seu coração e acreditando nEle, caso contrário
poderá ser levado com o resto dos escarnecedores e
procrastinadores no dilúvio horrível dos juízos de
Deus que serão derramados depois que Jesus voltar.
Durante 120 anos, antes do dilúvio, Noé
pregou para aquele povo incrédulo daquele mundo
ímpio, no entanto, eles nunca se arrependeram!
Provavelmente estavam esperando para ver se ia
realmente chover, se ia acontecer e então talvez
embarcassem com ele. Até lá, eles apenas riam,
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escarneciam, zombavam e perseguiam Noé e seus
filhos, enquanto trabalharam naquele navio —
durante 120 anos. Por fim, eles embarcaram, e diz
que Deus fechou a porta para que mais ninguém
pudesse entrar (Gênesis 7:16). E quando começou
a chover e a chover e a chover e a chover, era tarde
demais para aquela geração ímpia que foi deixada
para trás, para se afogar no dilúvio da sua própria
iniquidade!
Jesus é a única esperança. Ele disse: “Eu sou
o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao
Pai senão por Mim” (João 14:6). Ele ama você,
perdoará os seus pecados e lhe dará o Seu Amor,
alegria e paz se você tão somente for humilde e orar,
pedindo para Ele entrar no seu coração. Receba
Jesus hoje e prepare-se para a Sua vinda, servindo-O
e falando aos outros do Seu amor, para que Ele
possa dizer a você: “Bem está, bom e fiel servo,
entra no gozo do teu Senhor” (Mateus 25:21).
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Capítulo quatro

A Subida ao Poder e o
Reinado do Anticristo

O

mundo inteiro está esperando por um
super-homem que possa curar todos os
seus males econômicos e unir todas as suas
políticas, acabar com as disputas religiosas,
as guerras, e trazer paz e união a todas as
nações. Arnold Toynbee, o famoso historiador,
expressou essa necessidade quando disse: “Ao
impor à humanidade um número cada vez maior
de armas letais e, ao mesmo tempo, uma crescente
interdependência econômica global, a tecnologia
tem gerado tal nível de angústia que nos deixa
prontos para endeusar qualquer novo césar que
consiga dar ao mundo unidade e paz.”
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O ex-secretário geral da OTAN, Paul-Henri
Spaak, declarou: “Não precisamos de mais um
comitê; já temos comitês demais. O que queremos
é um homem de estatura suficiente para manter em
submissão de todos os povos e nos puxar para fora
do atoleiro no qual estamos afundando. Enviemnos tal homem, seja Deus ou o Diabo, e nós o
receberemos!”
A Bíblia prediz que vai haver tal homem nos
últimos dias do governo do homem na Terra, que
vai salvar temporariamente o mundo da destruição
total justo antes do próprio Cristo regressar. Para
o mundo, ele vai aparecer como um anjo de luz,
o homem mais perfeito e o maior líder que o
mundo jamais conheceu, fora Jesus Cristo, astuto
o suficiente para resolver todos os problemas
globais — os econômicos, os políticos e, por fim, os
religiosos.
Segundo as Escrituras, parece que esse futuro
líder mundial vai subir ao poder pela paz, lisonjas
e por engano engenhoso. (Daniel11:21,24.) Com
sua grande inteligência, sabedoria extraordinária
e astutas manobras políticas, resolverá
temporariamente os urgentes problemas de
natureza militar, política e econômica de hoje em
dia e vai conseguir um notável pacto de paz entre
as superpotências, as ideologias e as religiões do
mundo, marcadas pelo conflito.
Obviamente, somente o desespero fará com
que um acordo assim seja assinado! Somente
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sob circunstâncias desesperadoras e como
último recurso Israel e os árabes, por exemplo,
concordariam em compartilhar a cidade de
Jerusalém; ou sistemas opostos como o capitalismo
e o comunismo coexistir em paz — uma détente
universal.
Um governo mundial único, capaz e
poderoso, será no princípio, muito melhor do
que as condições caóticas de hoje em dia: um
mundo de paz, com uma economia controlada
— uma economia baseada na paz e não na guerra
e de distribuição justa. Sob o líder mais ideal do
homem e o seu governo mundial centralizado,
finalmente vai haver uma partilha apropriada dos
recursos do mundo e o fim do desperdício que
existe hoje.
O governo mundial final do homem vai ser
o mais perfeito que o coração do homem poderia
alguma vez arquitetar, o mais idealista, o mais
igualitário e solidário. Será como tentar ter um
cristianismo sem Cristo. Obviamente, verão a
necessidade de um super-homem que faça tudo
isso possível, exatamente o que esse líder vai fingir e
afirmar ser — o messias, ou o salvador do mundo.
Na verdade, ele vai inclusive afirmar ser o próprio
Deus, mas nunca passará de uma falsificação e uma
imitação, o Diabo disfarçado, como diz a Bíblia:
“E não é de admirar, pois o próprio Satanás se
transforma em anjo de luz!” (2 Coríntios 11:14–15)
— O Anticristo!
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Por um pouco de tempo vai parecer ser
absolutamente um céu na terra, mas o preço a pagar
vai finalmente não apenas ser a aceitação do governo
mundial, do controle da liberdade, da restrição do
direito à religião e assim por diante, mas o objetivo
maior do próprio Diabo, controlador de todo esse
sistema será: “Prostrem-se e me adorem ou vocês
poderão desfrutar da utopia que criei! Posso lhes dar
todos os reinos da Terra, mas a um preço: prostremse e me adorem!” (Lucas 4:5-7.) — E é aí que a
coisa pega!
“Ele confirmará uma aliança com muitos”
(Daniel 9:27)

Segundo as profecias bíblicas, o fator decisivo
que introduz o Anticristo no cenário internacional
e dá início ao seu governo é a aliança de sete anos
descrita no Livro de Daniel. Ela é mencionada
muitas vezes nas Escrituras e será como uma
promessa de liberdade religiosa, pelo que é
chamada de “santa aliança” (Daniel 11:30). Será
um pacto religioso que tratará da restauração da
adoração, particularmente a adoração judaica, pois
possibilita aos judeus reconstruírem o seu templo
em Jerusalém e restaurar o sacrifício de adoração no
seu altar, uma prática que está na essência do culto
religioso judaico.
Só há apenas um lugar no mundo onde os
judeus considerariam retomar esse tipo de adoração:
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o Monte Moriá, em Jerusalém, onde ficava o antigo
altar do Templo, construído na rocha sobre a qual
Abraão foi chamado por Deus para sacrificar Isaque
e destruído pelas legiões romanas, em 70 d.C.
Os muçulmanos também reverenciam a grande
cidade, a Jerusalém antiga e santa, e particularmente
o Monte Moriá, visto que Abraão era também pai
de Ismael, que deu origem às nações árabes. E desde
660 d.C., quando o Islã estava varrendo o mundo,
a Cúpula da Rocha, a Mesquita de Omar, está
justamente no local do antigo templo judaico.
Como é bastante óbvio, os muçulmanos hoje
nunca concordariam que os judeus entrassem em
um de seus locais mais sagrados e reconstruíssem o
templo. Por isso, vão ter de chegar a algum tipo de
acordo, em que todo mundo ceda alguma coisa, e
o único modo disso ser feito é pela intervenção de
uma terceira parte, tal como um governo político
mundial. E esse acordo é a Aliança sobre a qual
falam tantas vezes as profecias bíblicas no Livro de
Daniel.
Vai ser preciso muita argúcia diplomática para
encontrar uma forma de os judeus reconstruírem
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seu templo e reinstaurar o sacrifício de adoração no
seu altar, exatamente onde hoje está a Cúpula da
Rocha o lugar mais sagrado para os muçulmanos,
depois de Meca e Medina, na Arábia Saudita.
Como essa construção está justamente onde estava
o altar de sacrifício dos judeus, não sabemos como
eles poderão fazer isso. Mas independentemente de
como isso venha a acontecer, sabemos que o Monte
Moriá, em Jerusalém, é o local mais santo na terra
para os judeus, e o local mais santo na terra fora
da Arábia Saudita para os muçulmanos, e até um
dos locais mais santos na terra para muitos cristãos.
Por isso, esse acordo de sete anos terá de ser muito
engenhoso e sem dúvida vai tratar não apenas
do Monte do Templo, o Monte Moriá, mas de
Jerusalém como um todo.
Se alguma vez houve algum lugar onde um
acordo feito por uma inteligência superior foi
preciso, esse lugar é Jerusalém. E qualquer um
que conseguir isso seria sem dúvida considerado
de inteligência superior, um gênio, um superhomem e certamente teria a admiração de todo
o mundo. Ninguém jamais conseguiu resolver os
problemas de intolerância, antagonismo e conflitos
no Oriente Médio. Qualquer um que de alguma
forma conseguir reconciliar essas diferenças e fazêlos chegar a um acordo será mesmo um gênio e um
super-homem! E esse alguém será o Anticristo!
Segundo a Bíblia para resolver a questão
de Jerusalém ele assume o controle da cidade e
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a torna internacional. Na verdade, segundo as
Escrituras, esse ditador mundial fará de Jerusalém
a capital do seu governo (Daniel 11:45). Promete
internacionalizar Jerusalém com essa Aliança
ou Pacto de 7 anos — algum tipo de tratado
internacional patrocinado pela ONU ou pelo
governo mundial — que garantirá a todas as
religiões o direito à liberdade religiosa na cidade,
permitindo a todos restaurar seus vários templos e
santuários, realizar seus rituais de adoração e livre
acesso a Jerusalém.
“Examinai nas Escrituras se essas coisas são
assim” (João 5:39; Atos 17:11)

Agora vamos ao Livro de Daniel examinar
algumas das Escrituras específicas que tratam do
Anticristo, da sua Aliança.
“Ele — o Anticristo — firmará uma aliança
com muitos por uma semana (Daniel 9:27). A
palavra aqui traduzida como “semana” é shabua,
que no hebraico original e significa “sete”. Por
isso, uma tradução mais precisa desse versículo
seria: “Ele confirmará uma aliança com muitos por
um sete.” O estudo cuidadoso das maravilhosas
profecias messiânicas com respeito ao tempo exato
da primeira vinda e da crucificação de Cristo
nos versículos 24 a 26 deste capítulo revela que
“uma semana” aqui, ou “um sete”, é igual a sete
anos. Assim sendo, podemos dar ao versículo 27 a
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seguinte redação: “Ele confirmará uma aliança com
muitos por sete anos.”
Como veremos pela análise de muitas outras
Escrituras, ele faz esta aliança na forma de um
tratado de paz mundial e as coisas vão avançar
bem. Ele está restaurando o mundo, tentando
fazer todo mundo feliz e conseguiu a paz
mundial, até finalmente ter tudo bem controlado.
Uma vez que tenha estabelecido seu governo
mundial, vai dizer: “Paz e segurança! Agora
tudo vai ser pacífico e seguro! Não haverá mais
guerras, tudo vai ser seguro, haverá plenitude para
todos e o meu reino será de paz e segurança!” (1
Tessalonicenses 5:3).
“Depois se levantará em seu lugar um
homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade
real. Ele virá caladamente, e tomará o reino com
engano” (Daniel 11:21). As pessoas vão pensar:
“Como ele é maravilhoso! Salvou o mundo.
Livrou-nos da ameaça da guerra atômica, salvou
a economia, resolveu a crise do Oriente Médio,
internacionalizou Jerusalém, restaurou o templo
dos judeus, etc.” Ele parecerá o homem mais
esperto que já viveu com poder e sabedoria acima
de comparações, capaz de resolver os problemas,
parar todas as guerras e pôr todo mundo para
trabalhar na reconstrução da paz. De repente, o
balão vai estourar quando o Anticristo proibir
e abolir as adorações religiosas tradicionais,
declarar-se Deus e determinar que ele próprio seja
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adorado e reprimindo, perseguindo e até matando
dos que não se curvarem a ele.
“Na metade da semana — três anos e meio
— fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E
sobre a asa das abominações virá o assolador, até
a destruição determinada, a qual será derramada
sobre o assolador” (Daniel 9:27). Para cessarem,
“o sacrifício e a oferta de cereais” terão de ter
começado. Portanto, a aliança que o Anticristo
promove obviamente tem alguma coisa a ver com a
reconstrução do templo judeu e a reconstrução da
adoração com sacrifícios. “Sim, ele se engrandeceu
até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício
contínuo, e o lugar do Seu santuário lançou por
terra. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício
contínuo, por causa das transgressões. Lançou a
verdade por terra, e prosperou em tudo o que fez”
(Daniel 8:11–12).
“Dele sairão uns braços, que profanarão o
santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício
contínuo, estabelecendo a abominação desoladora”
(Daniel 11:31). Esse é um versículo-chave, pois nos
diz que três anos e meio após a celebração da aliança
de sete anos — “na metade da semana” — ele
não apenas invadirá o recentemente reconstruído
tempo no Monte Moriá, em Jerusalém e fará
cessar “o sacrifício contínuo”, mas estabelecerá “a
abominação desoladora”.
Passados 500 anos depois de Daniel ter dado essa
profecia, Jesus, em Sua famosa dissertação sobre “os
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sinais da Sua vinda e do fim dos tempos” no capítulo
24 de Mateus, disse: “Quando virdes que a abominação
da desolação, de que falou o profeta Daniel, está
no lugar santo — obviamente o Templo Judeu em
Jerusalém (quem lê, entenda) — e isso é muito
importante entender —, haverá então grande aflição,
como nunca houve desde o princípio do mundo até
agora, nem haverá jamais!” (Mateus 24:15, 21.)
São diversas as vezes em que a Bíblia se
refere à última metade do reino de sete anos do
Anticristo como a “Grande Tribulação”, o último e
terrível período de tribulação do qual há milênios
as Escrituras falam, um tempo de angústia, qual
nunca houve, desde que houve nação até aquele
tempo” (Daniel 12:1.). Será o fim do domínio do
homem sobre a Terra, os últimos três anos e meio
do reinado de sete anos do Anticristo, sobre o qual
falaram Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jesus,
Paulo, Marcos, Mateus e o apóstolo João, autor do
Livro do Apocalipse.
Muitos profetas de Deus que escreveram na
Bíblia falaram da última parte do tempo do fim,
um período de grande angústia e grande tribulação,
grande aflição, grande tumulto, grande sofrimento,
o pior que já terá existido mundo em toda a sua
história do mundo. A Bíblia é muito específica
a esse respeito e até nos diz exatamente quanto a
tribulação durará: três anos e meio, 42 meses ou
1260 dias (Daniel 7:25; 9:27; 12:7; Apocalipse
11:2–3; 12:6,14; 13:5).
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O que Jesus disse que seria o sinal de que
este período de tribulação começaria? “Quando
virdes que a abominação da desolação, de que falou
o profeta Daniel, está no lugar santo… haverá
então grande aflição”. Portanto, a presença dessa
abominação da desolação obviamente introduz o
período da Grande Tribulação e quando a virem lá
saberão que a tribulação terá começado.
Portanto a grande pergunta agora é: “O que é
essa abominação da desolação?” Jesus disse que ela
poderá ser vista no lugar santo”. Em Daniel 11:31
lemos que o Anticristo estabelece “a abominação
desoladora” e em Daniel 12:11 que é “posta a
abominação desoladora”. O anticristo estabelece ou
põe a abominação que será vista. Já no 13º capítulo
do Apocalipse, somos informados que é a “imagem
da besta”, do Anticristo. Conforme estudarmos
essa imagem, veremos que não é uma estátua muda
de madeira ou pedra, mas o mais impressionante
homem-máquina computadorizado já criado, que
poderá fazer com que sejam mortos todos os que não
adorarem a imagem da besta” (Apocalipse 13:15).
Portanto, no lugar mais sagrado no mundo
para os judeus, a área do Templo no Monte Moriá,
em Jerusalém, o Anticristo erigirá ou estabelecerá
uma imagem dele próprio, a “abominação
desoladora”, para ser adorada pelo mundo inteiro,
quando ele abolir todas as religiões e proclamar que
ele deverá ser adorado como Deus. Na verdade, o
Anticristo não apenas estabelecerá sua imagem, esta
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abominação da desolação, no templo reconstruído
para todos adorarem, se sentará no templo de Deus
como se fosse Deus. Fingirá ser Deus e tentará
obrigar todo mundo a adorá-lo diretamente.
O apóstolo Paulo escreveu: “Ora, irmãos,
quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à
nossa reunião com Ele, rogamos-vos que não vos
demovais facilmente do vosso modo de pensar,
nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por
palavra, quer por epístola, como se procedesse de
nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado” (2
Tessalonicenses 2:1–2). Em outras palavras: “Não
se preocupem que a segunda vinda de Jesus e o
arrebatamento da igreja estejam prestes a acontecer.”
Paulo continua: “Ninguém de maneira alguma vos
engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha
a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o
filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra
tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de
sorte que se assentará, como Deus, no templo de
Deus, querendo parecer Deus (2 Tessalonicenses
2:3–4). O que vai acontecer antes de Jesus vir? Paulo
diz: “isto (a volta de Jesus) não acontecerá sem que
antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do
pecado, o filho da perdição.” O filho do inferno,
o filho do Diabo: o Anticristo, que “se opõe e se
levanta contra tudo o que se chama Deus”.
Ele não só vai estabelecer um ídolo de si
mesmo, a sua imagem, “no lugar santo” em
Jerusalém e ordenar ao mundo que a adore, mas
54

A Subida ao Poder e o Reinado do Anticristo

vai se sentar no templo de Deus, reconstruído pelos
judeus, e se autoproclamar Deus: “Adorem-me.”
Vai se sentar no seu trono no templo de Deus,
afirmando ser Deus. “Pois já o mistério da injustiça
opera” (2 Tessalonicenses 2:7). É isso o que o
Anticristo e seu reino são, um mistério tão diabólico
que será o “mistério da injustiça”. Ele já opera. O
Diabo estava ativo nos dias de Paulo e certamente
assim se mantém nos dias de hoje.
“Somente há um que agora o detém até que
seja afastado (2 Tessalonicenses 2:7). Em outras
palavras, Deus, Seu Espírito Santo e Sua influência
restringente são uma resistência hoje! Mas um dia
destes, em breve, quando o que detém for afastado
e as restrições do Espírito Santo de Deus forem
removidas, será como se uma represa fosse aberta ou
retirada, provocando um dilúvio de iniquidade que
vai rodear o mundo na forma do reino do próprio
Diabo na pessoa do Anticristo.
“E então será revelado o iníquo, a quem o
Senhor desfará pelo sopro da Sua boca, e aniquilará
pelo esplendor da Sua vinda. A vinda desse iníquo
é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder,
e sinais e prodígios da mentira” (2 Tessalonicenses
2:8–9). O cenário bíblico é que o Diabo vai
finalmente conseguir o que tem quis: domínio
sobre todo o mundo. Sempre buscou governar o
mundo e vai ter a sua chance final com o Anticristo,
quando irá realmente governar o com um poder
extraordinário.
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O Dragão e a Besta

O Apocalipse informa que é na metade desse
período de sete anos — quando o Anticristo viola a
Aliança, decide instalar uma imagem dele próprio
e ordena que o mundo inteiro o adore — que o
Anticristo ficará possesso pelo próprio Satanás e
que este governará o mundo pelos três anos e meio
seguintes.
“E houve guerra no céu: Miguel e os seus
anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e
os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram,
nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi
precipitado o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama diabo e Satanás, que engana a
todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os
seus anjos foram lançados com ele.” (Apocalipse
12:7–9). É nesse momento que Satanás é expulso
do céu, juntamente com um terço dos anjos que se
rebelam com ele, permanecendo na Terra durante
os últimos três anos e meio da história da Terra
(Apocalipse 12:4).
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Vocês dirão: “Como assim? Eu não sabia que
havia demônios, diabos e rebeldes no céu.” No
Livro de Jó, Satanás é citado como um dos filhos
de Deus. Mesmo rebelde contra Deus, ainda
aparece diante dEle nas cortes do Céu acusando
os santos dia e noite! Jó 2:1 diz: “Vieram os filhos
de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio
também Satanás entre eles apresentar-se perante
Ele.” No Apocalipse, depois de o Diabo ter sido
por fim expulso do céu, João relata: “Então
ouvi uma grande voz no céu, que dizia: ‘Agora é
chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso
Deus, e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador
de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante
do nosso Deus os acusava de dia e de noite.’”
(Apocalipse 12:10)
A voz celestial adverte: “Ai dos que habitam
na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e
tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta”
(Apocalipse 12:12). Portanto, esse curto e último
período da história do mundo, os três anos e meio
da Grande Tribulação, será o pior de todos, pois
o Diabo irá vociferar, se enfurecer e agitar toda a
Terra! O Diabo fica impedido de ir ao Céu para
nos acusar diante de Deus, pois foi de lá expulso
e lançado na Terra para seu confinamento, e logo
será acorrentado e preso na escuridão e chamas do
próprio inferno, no coração da Terra.
Como sabe que lhe restam apenas tem
três anos e meio, aproveita ao máximo o tempo
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inspirando e possuindo o Anticristo. Então a Terra
em breve verá que ele não é o Messias e que em
vez de trazer o Céu na Terra como prometeu, criou
Inferno na Terra.
“Quando o dragão se viu lançado na terra,
perseguiu a mulher” — a verdadeira igreja, a noiva
de Cristo, aqueles que receberam Jesus como seu
Salvador. E foram dadas à mulher as duas asas da
grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu
lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos,
e metade de um tempo, fora da vista da serpente”
(Apocalipse 12:13–14). Aqui está mais uma vez o
período de três anos e meio de Tribulação da Igreja:
o dragão, Satanás, é lançado para fora do Céu e
persegue a igreja, que foge para um lugar que lhe é
reservado durante “um tempo (1 ano), tempos (2
anos) e metade de um tempo” (meio ano), três anos
e meio, “fora da vista da serpente.”
Nesses últimos três anos e meio, ele já não mais
poderá aparecer diante da corte de Deus para acusar
os santos, mas os perseguirá e tentará matá-los aqui.
“Então o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer
guerra aos demais filhos dela, os que guardam os
mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho
de Jesus.” (Apocalipse 12:17.) Agora, no capítulo
seguinte, vemos que o Diabo trava a sua guerra e
ira contra a igreja, usando para isso o bestial ditador
mundial, o Anticristo, a quem possui.
“E eu vi subir do mar — o mar da humanidade
— uma besta que tinha dez chifres, e sete cabeças,
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e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas
cabeças um nome de blasfêmia” (Apocalipse 13:1).
No sétimo capítulo do Livro de Daniel, vemos essa
grande besta em suas várias formas, representando
os diversos impérios que governaram o mundo ao
longo da história. Apocalipse 17 diz que as sete
cabeças “são sete reis” — ou reinos. “Cinco já
caíram — Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia
e Grécia —, um existe — o Império Romano que
estava no poder quando João escreveu isso —, o
outro ainda não é chegado — o império mundial
final do Anticristo. Quando vier, convém que dure
um pouco de tempo” (Apocalipse 17:9–10). As sete
cabeças são os sete grandes impérios mundiais que
surgem e desaparecem sobre o palco da história,
desde os dias do Egito até o último e grande
império do Anticristo.
“Os dez chifres que viste são dez reis que ainda
não receberam o reino, mas receberão a autoridade,
como reis, por uma hora, juntamente com a besta
(Apocalipse 17:12). Como esses dez reis, reinos ou
potências ainda não haviam recebido o reino nos
dias de João, no tempo da 6ª cabeça, o Império
Romano, é óbvio que esse “dez chifres” estão todos
na sétima e última cabeça, o Anticristo. “Estes
têm um mesmo intento e entregarão o seu poder
e autoridade à besta (Apocalipse 17:13). No Livro
de Daniel, as mesmas dez potências mundiais são
descritas em mais detalhes (Ver Daniel 2:41–43 e
Daniel 7:7–8, 20–24).
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“A besta que vi… o dragão deu-lhe o seu
poder, o seu trono e grande autoridade (Apocalipse
13:2). O grande dragão vermelho sobre o qual
lemos no capítulo 12 — o próprio Satanás que
fora expulso do Céu, que com grande ira persegue
e faz guerra contra a Igreja durante os três anos e
meio da Grande Tribulação — dá ao último grande
imperador, o Anticristo, “o seu poder, o seu trono
e grande autoridade”. A velha serpente possui esse
monstro, essa besta, esse homem, o Anticristo.
No capítulo oito de Daniel, vemos mais
uma vez que o grande poder do Anticristo não
vem dele próprio: “Mas, no fim do seu reinado,
quando os transgressores encherem a medida do
seu pecado, levantar-se-á um rei, feroz de semblante
e entendido em enigmas. Grande será a sua força,
mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente,
e prosperará, e fará o que lhe aprouver; destruirá os
poderosos e o povo santo. Pelo seu entendimento
também fará prosperar o engano, no seu coração se
engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em
segurança; ele se levantará contra o Príncipe dos
príncipes, mas sem esforço de mãos humanas será
quebrado” (Daniel 8:23-25).
Agora, voltemos a Apocalipse 13: “Então vi
uma de suas cabeças como golpeada de morte,
mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se
maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão
—que deu à besta a sua autoridade, e adoraram
a besta — o Anticristo —, dizendo: Quem é
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semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra
ela?” (Apocalipse 13:3–4).
O que é que significa quando diz uma das
sete cabeças da besta foi “como golpeada de morte,
mas a sua chaga mortal foi curada”? (Apocalipse
13:3.) Sabemos que isto se está referindo à sétima
cabeça, o Anticristo, porque mais tarde neste
mesmo capítulo vemos que o Anticristo tem
um falso profeta, um promotor, que, como está
descrito “fazia que a terra e os que nela habitavam
adorassem a besta, cuja chaga mortal fora curada…
e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que
recebera a ferida da espada e vivia” (Apocalipse
13:12–14).
“Foi-lhe — ao Anticristo — dada uma boca
para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-selhe autoridade para continuar por quarenta e dois
meses (Apocalipse 13:5). Aqui, de novo, os três
anos e meio da Tribulação. “E abriu a sua boca
em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do Seu
nome, e do Seu tabernáculo e dos que habitam no
céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos
santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda
tribo, língua e nação” (Apocalipse 13:6–7).
Em Apocalipse 17, falando mais uma vez do
Anticristo, diz que “os que habitam na terra se
admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas
que virá… A besta que era e já não é, é o oitavo rei.
Pertence aos sete, e vai à sua destruição” (Apocalipse
17: 8, 11). A besta sobre a qual temos lido tem
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apenas sete cabeças, representando os sete grande
impérios ou reinos. Então, de onde sai esse oitavo?
“A besta que era e já não é, é o oitavo rei. Pertence
aos sete.” Isso poderia significar que “na metade
da semana”, três anos e meio após a celebração
da aliança, ele fica possesso pelo Diabo e assim se
torna um novo governo, o Anticristo! Parece que é
exatamente o mesmo homem, a sétima cabeça, só
que agora é o oitavo!
A frase “ele que era e já não é, é o oitavo rei”
explicaria o fenômeno de a besta ser “golpeada de
morte, mas a sua chaga mortal foi curada… que
recebera a ferida da espada e vivia” (Apocalipse
13:3, 14). Parece que o Anticristo será assassinado
— “golpeado de morte” —, mas sobrenaturalmente
volta a viver, uma “ressurreição” que poderia servir
como credenciais de sua divindade. Não admira que
o Anticristo seja tão poderoso, um super-homem
tão extraordinário e um operador de milagres.
A imagem da besta

O Anticristo tem um falso profeta, seu maior
promotor e seu mestre de propaganda, o qual o
promove e a sua adoração. Na verdade, é quem
insiste que esta grande imagem, o grande ídolo da
besta seja construído e que todo o mundo se prostre
diante dela, adore-a ou seja morto. “Então vi subir
da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes
aos de um cordeiro, mas falava como dragão.”
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(Apocalipse 13:11). Esse é o falso profeta — não o
Cordeiro de Deus, mas o cordeiro do Diabo.
“Exercia toda a autoridade da primeira
besta na sua presença, e fazia que a terra e os que
nela habitavam adorassem a primeira besta — o
Anticristo. E — o falso profeta — fez grandes
sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu
à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais
que lhe foi permitido fazer na presença da besta,
enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhes que
fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida
da espada e vivia. (Apocalipse 13:12–14).
“Foi-lhe concedido também que desse fôlego
à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse
que fossem mortos todos os que não adorassem a
imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e
grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse
posto um sinal na mão direita, ou na testa, para
que ninguém pudesse comprar ou vender, senão
aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou
o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele
que tem entendimento, calcule o número da besta,
pois é o número de um homem. O seu número é
seiscentos e sessenta e seis.” (Apocalipse 13:15–18).
Seu número é seiscentos e sessenta e seis — 666.
E essa é a conclusão de Apocalipse 13, um
capítulo muito agourento. A morte de todos os
que recusarem adorar a imagem da besta marcará,
obviamente, o início da Grande Tribulação. Essa
imagem, que será “estabelecida” no “lugar santo” é
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a “abominação da desolação de que fala o profeta
Daniel”! (Mateus 24:15). Foi dada “vida a imagem
da besta, para que também a imagem da besta
falasse e fizesse que fossem mortos todos os que
não adorassem a imagem da besta.” (Apocalipse 13:
15) A descrição remete a um autômato, um robô,
operado por algum tipo de computador. — Um
robô capaz de falar, se mover e até agir como se
estivesse vivo e ordenar a adoração do mundo.
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E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e
pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na
mão direita, ou na testa, para que ninguém pudesse
comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal,
ou o nome da besta, ou o número do seu nome
(Apocalipse 13:16–17). O meio circulante será
totalmente substituído por um sistema de crédito
no qual cada um que a ele pertencer receberá um
número de identificação, sem o qual não poderá
comprar, vender, receber do governo central o valor
correspondente aos bens e serviços que produzir
nem para adquirir os que precisar.
O comércio não usará mais dinheiro em
espécie. Cada um receberá seu número permanente,
sem qualquer possibilidade de falsificação, alteração,
manipulação ou imitação, porque será de alguma
forma tatuado ou marcado na própria pessoa: “Um
sinal na sua mão direita ou nas suas testas.” Todo o
homem terá o seu próprio número, cada membro
do sistema mundial será marcado ou tatuado com
a marca da besta como gado para a matança, e será
forçado a adorar a Besta e a sua Imagem ou será
morto. Haverá uma economia mundial única, não
existirão vário tipos de moeda nem toda a confusão
do atual sistema de câmbio. O mundo terá uma
única moeda e um sistema de crédito universal.
Satanás foi por fim expulso do céu e na sua
fúria, sabendo que já tem pouco tempo, possui o
Anticristo, a Besta, e faz dele um super-homem,
que governará o mundo, ordenará que todos o
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adorem e tentará matar todos que se recusarem.
Aparentemente, uma crise que se instala no
“meio da semana”, quando ele revoga a Aliança,
interrompe o sacrifício, estabelece sua imagem e
diz para o mundo: “Adorem-me”. É nessa altura
que ele fica possesso por Satanás. Por isso, quando
o Anticristo estabelecer sua imagem, quem exigirá
adoração será o Diabo, o “deus deste mundo” (2
Coríntios 4:4). Ele sempre quis ser adorado pelo
mundo inteiro, e por um tempo todos o adorarão,
com exceção dos que adoram a Deus e ousarão
desafiá-lo e resistir a ele.
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Capítulo cinco
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Q

uando o Anticristo chegar à “metade
da semana” e tentar acabar com todas as
religiões e estabelecer a sua religião mundial
de adoração a si próprio, então realmente vai
ter problemas, tanto com a população mundial
quanto com as religiões e seus seguidores,
dando início a várias guerras em diversas
regiões contra nações e povos, certamente os
mais religiosos. E ele terá muitos problemas nos
últimos dias do seu reinado, os principais dos quais,
causados por Deus.
Esses três anos e meio finais serão os mais
difíceis, como disse o próprio Jesus. “Depois
haverá grande aflição, como nunca houve, desde
o princípio do mundo até agora, nem tampouco
há de haver” (Mateus 24:21). Muitos recusarão
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aceitar a Marca da Besta, obedecer ao Anticristo
ou adorar a sua imagem e, por isso, um grande
número desses resistentes será morto. Lemos na
Bíblia que muitos “cairão pela espada, e pelo fogo,
e pelo cativeiro, e pelo roubo” (Daniel 11:33),
durante os três anos e meio de horrível perseguição
a cristãos, judeus, hindus, budistas, etc., pois todas
as religiões serão proibidas, banidas e perseguidas.
(Veja Daniel 11:36,37.)
Quando o Anticristo surgir como um grande
líder mundial, todos vão achá-lo formidável e o
seguirão, exceto, claro, os que conhecem bem a
palavra de Deus e que distinguirem quem e o que
ele é na realidade. Milhões acreditarão no Anticristo
e o seguirão.
Segundo a Bíblia, “toda a terra se maravilhou
após a besta” (Apocalipse 13:3), por algum
tempo, pelo menos até a metade do seu reinado.
Entretanto, quando ele repentinamente invadir
Jerusalém, estabelecerá uma imagem, um ídolo de
si mesmo no lugar santo e se assentará no templo
dos judeus, proclamando-se Deus. Nessa ocasião,
muitos milhões de pessoas obviamente rejeitarão
a marca, se recusarão a adorá-lo e a sua imagem e
se rebelarão contra o seu reino satânico. A partir
daí, segundo a Bíblia, o Anticristo só encontrará
problemas.
Literalmente, milhões de pessoas rejeitarão
a Marca da Besta e se recusarão a se prostrarem e
adorar sua imagem. Nações inteiras se rebelarão e
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o enfrentarão, resultando em guerras e tumultos,
previstos em detalhes no Livro de Daniel. O mundo
inteiro não vai estar em perfeita paz nesses últimos
três anos e meio e o governo mundial não terá
controle absoluto sobre tudo. Muitas pessoas se
insurgirão e perceberão que ele não é o cara certo,
não é bom para elas nem para o mundo. Verão que
ele é demoníaco e a pior coisa que já aconteceu ao
mundo. Vão se rebelar e se recusar a seguir as suas
ordens. Vão se recusar a aceitar a Marca da Besta.
Em Apocalipse 12, quando Satanás é
finalmente expulso do Céu para a Terra, diz que
ele “tem grande ira, sabendo que já tem pouco
tempo” (Apocalipse 12:12). E qual a primeira
coisa que ele faz? “E quando o dragão viu que fora
lançado na terra, perseguiu a mulher” — a noiva
de Cristo, a igreja — “e o dragão irou-se contra a
mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus Cristo” (Apocalipse 12:13,17).
Ele vai estar decidido a apanhar qualquer pessoa que
ame Jesus e esteja incluído como Sua Noiva.
A Bíblia diz: “se alguém adorar a besta e a sua
imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua
mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus,
que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira;
e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos
santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do
seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm
repouso nem de dia nem de noite, os que adoram
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a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal
do seu nome” (Apocalipse 4:9-11).
Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes
em Deus, não vão aceitar essa marca. A Bíblia diz
que nós, que amamos Jesus, temos a marca invisível
de Deus nas nossas testas — fé em Jesus Cristo.
Aqueles que estiverem seguindo o Anticristo, essa
besta horrível, terão a Marca da Besta nas suas testas
e em suas mãos, uma vez que o seguem e adoram.
Mas nós que amamos o Senhor não podemos
aceitar e não aceitaremos a Marca da Besta. Se você
ama Jesus, vai recusar a Marca da Besta, porque já
terá a marca de Deus em sua testa (Veja Apocalipse
7:2,3; 9:3,4).
Embora a besta determine que ninguém
poderá comprar ou vender sem a marca e que todos
que se recusarem a adorar a sua imagem deverão ser
mortos, vamos recusá-la. Não receberemos a marca
nem adoraremos a imagem. Por isso, tentarão nos
matar, não poderemos comprar ou vender comida,
roupas, moradia, ou as necessidades da vida.
Certamente, teremos de fugir para o “deserto” para
poupar nossas vidas, para não ser mortos por nos
recusarmos adorar a imagem da besta e conseguir
sobreviver, mesmo sem poder comprar ou vender.
Mas Deus vai cuidar de nós.
Você vai ter parar de adorar o Senhor e
começar a adorar o Anticristo só porque o governo
mandou? Ainda que lhe digam que, se não receber a
marca, o 666, na testa ou mão não poderá comprar
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ou vender, que não poderá comprar mantimentos,
e se for um agricultor não poderá vender os seus
produtos, será que isso significa que tem que fazêlo? Não. Ele apenas ameaçará matar todo o mundo.
Há milhares de anos, o Diabo tenta matar o povo
de Deus, mas nunca conseguiu. Sempre mata
algumas pessoas; às vezes, muitas; mas nunca todas.
Portanto, é possível que consiga pegar alguns de
nós... se nos encontrar.
Nesse período de tribulação, será impossível
os cristãos sobreviverem se não contarem com os
milagres de Deus, a fé e viverem independentes do
Sistema, sem a Marca, sua aprovação e benefícios,
sem possibilidade de comprar ou vender. Os
cristãos terão de subsistir numa situação de
sobrevivência, clandestinamente, e fazer o melhor
possível para sobreviver e continuar a testemunhar,
muito à semelhança de como os primeiros cristãos
fizeram, vivendo nas catacumbas durante as
perseguições romanas. O tempo de sofrimento e
perseguição sob o império romano, nos primeiros
dias da igreja, foram muito semelhantes ao que irá
acontecer sob o império vindouro do Anticristo,
porque Roma também foi um reino muito
anticristo.
É claro que se estiverem realmente seguindo
o Senhor, sua vida, sua luz, exemplo e amor são
um testemunho constante e o suficiente e talvez
tudo o que Deus espera de vocês, até que venham e
indaguem a razão da sua fé.
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A igreja em tribulação

No século passado, alguns cristãos decidiram
que não deveriam ter de passar pela Tribulação.
Criaram então a teoria do “Arrebatamento Prétribulação”, amplamente aceita no meio cristão. Os
seguidores dessa doutrina acreditam que a Segunda
Vinda de Jesus Cristo para ressuscitar e arrebatar
a Sua igreja ocorrerá antes dos três anos e meio da
Grande Tribulação.
Entendem que o Senhor vai arrebatá-los
antes da Tribulação sem que tenham de sofrer
pela fé, sem que seu testemunho ou fé sejam
colocados à prova. Contam que serão levados aos
ares quando estiverem em seus bancos de igreja
estofados, e dos seus encantadores edifícios de
igreja, direto para o Céu.
Receio que seja uma falsa doutrina. A
Bíblia ensina exatamente o contrário. O próprio
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Jesus, ao Se referir à Sua segunda vinda, disse:
“Logo depois da aflição daqueles dias, o sol
escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas
cairão do céu, e as potências dos céus serão
abaladas: então aparecerá no céu o sinal do filho do
homem; e todas as tribos da terra se lamentarão,
e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens
do céu, com poder e grande glória! e ele enviará os
seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais
ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos,
e de uma à outra extremidade dos céus” (Mateus
24:29-31). Jesus voltará para arrebatar ou “reunir”
os Seus “eleitos”, ou seja, todos os que foram salvos,
Seus filhos separados que O receberam em seus
corações, logo após o período da Grande Tribulação.
(A sétima parte deste livro tratará da Segunda Vinda
de Cristo e do Arrebatamento e Ressurreição em
mais detalhes.)
Vejamos mais alguns versículos que descrevem
esse período de Grande Tribulação e a perseguição
do “dragão” contra a igreja através do Anticristo:
“E olhava, e eis que esta ponta” a “ponta pequena”
de Daniel 7, Anticristo, “fazia guerra contra os
santos, e os vencia; até que veio o ancião de dias”,
isto é, Jesus Cristo, na Segunda Vinda. “E ele (o
Anticristo) proferirá palavras contra o Altíssimo,
e destruirá os santos do Altíssimo, e eles serão
entregues na sua mão por um tempo, e tempos e
metade de um tempo.” — Os três anos e meio de
grande tribulação (Daniel 7: 21, 22, 25).
73

O Livro do Futuro

“(O Anticristo) se fortalecerá a sua força,
mas não pelo seu próprio poder: e destruirá
maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe
aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E
quando tiverem acabado de destruir o poder do
povo santo, todas estas coisas serão cumpridas”
(Daniel 8:24; 12:7.) O poder temporário da
igreja de Deus será destruído antes de Jesus voltar.
O Senhor permitirá que o Diabo, na pessoa do
Anticristo, destrua o poder da igreja por um tempo
e toda a sua força, riquezas e bens do cristãos no
mundo todo.
Deus vai permitir que o diabo se aposse do
mundo e até tenha poder sobre os santos e os vença.
“E foi-lhe dada” — ao Anticristo — “uma boca,
para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-selhe poder para continuar por quarenta e dois meses.
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencêlos: e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e
nação” (Apocalipse 13:5,7).
Portanto, ao contrário do que prega a
doutrina do Arrebatamento Pré-tribulação, a
igreja, os santos, os cristãos, o povo de Deus,
certamente estarão presentes na Tribulação. O
Senhor protegerá e guardará os Seus, pois precisa
de muitas testemunhas para explicar ao mundo os
acontecimentos na época.
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“Mais do que vencedores por aquele que nos
amou!” (Romanos 8:37)

Muito embora seja permitido ao Anticristo
vencer os filhos de Deus fisicamente, obviamente
destruindo temporariamente o poder da igreja
organizada, ele não conseguirá prevalecer contra nós
espiritualmente. O Senhor diz: “E eles” — a igreja
— “o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela
palavra do seu testemunho; e não amaram as suas
vidas até à morte” (Apocalipse 12:11). Esse período
provavelmente será o de maior derramamento de
poder do Espírito, resultando na maior onda de
testificação da igreja até então.
Acredito que vamos ter um tempo de maior
poder do que até mesmo a igreja primitiva,
com maiores manifestações, obras portentosas,
testificação mais poderosa do até então. O
Evangelho será pregado em todo o mundo em
testemunho a todas as nações (Mateus 24:14).
“Onde o pecado abundou, superabundou a graça”
(Romanos 5:20.) Na hora mais escura e de maior
iniquidade, os seguidores de Jesus conseguirão
testemunhar sobrenatural e milagrosamente e
brilhar mais do que nunca. “Porque eis que as trevas
cobrirão a terra, e a escuridão os povos; mas sobre ti
o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre
ti” (Isaías 60:2.)
“E aos violadores da aliança, ele” — o
Anticristo — “com lisonjas perverterá, mas o
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povo que conhece ao seu Deus se tornará forte
e fará proezas” (Daniel 11:32.) As pessoas que
realmente conhecem o Senhor serão fortes - apesar
do Anticristo, da imagem da Besta, e de toda a
perseguição. Quanto piores ficarem as coisas, mais o
Espírito de Deus será derramado do alto para ajudar
Seus filhos a enfrentar as forças malignas.
“E os entendidos entre o povo instruirão a
muitos” (Daniel 11:33). O trabalho principal dos
cristãos será se levantar como testemunhas de Deus
diante do mundo e explicar às pessoas o que está
acontecendo, guiá-las, encorajá-las e alimentar os
filhos de Deus até ao fim propriamente dito. Muitos
estarão buscando orientação e informações como os
que clamaram aos apóstolos de antigamente: “Que
faremos, para nos salvarmos?” (Atos 2:37; 16:30).
As pessoas estarão mais desesperadas do que
nunca, exatamente como estão agora em horas de
aflições pessoais, emergências, catástrofes, doenças e
acidentes. Vão precisar de salvação e das boas notas.
Faremos uma grande colheita de almas para o reino
de Deus naquela hora derradeira da História. Os
seguidores de Cristo ajudarão na imensa colheita de
almas.
“E alguns dos entendidos cairão, para serem
provados, e purificados, e embranquecidos, até
ao fim do tempo, porque será ainda no tempo
determinado” (Daniel 11:35). Qual o objetivo da
Tribulação? Colocar à prova os crentes, purgar,
purificar e embranquecer — para preparar uma
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noiva digna para o seu noivo, na Sua vinda. “Até ao
fim do tempo.” Vai mesmo até ao fim, quando Jesus
então voltará e arrebatará a Sua noiva.
Testemunhar tem seu preço que, nessa época,
em alguns casos, será pago com a vida. O Anticristo
tentará exterminar todos os crentes porque estarão
dizendo a verdade e o desmascarando. Estarão
“instruindo muitos”, avisando-os quem ele é na
realidade. Finge ser o messias, o salvador do mundo,
mas nós diremos ao mundo que ele é o Anticristo,
o Diabo encarnado. “Não aceitem a Marca da Besta
ou irão para o inferno! Não aceitem o 666. Não
se tornem parte do reino dele. Não sejam súbditos
dele! Não se prostrem e o adorem.”
Deus vai colocar a fé dos cristãos à prova para
ver se é verdadeira e se realmente estarão dispostos
a testemunhar por Ele, ou se terão vergonha dele e
se furtarão de dar testemunho, para assim tentarem
salvar as próprias vidas. Ele vai purificar e refinar
pelo fogo, para os embranquecer (Daniel 11:35) —
para colocar as pessoas à prova, testar-lhes a fé e ver
se estão realmente dispostas a morrer por Jesus.
Mas conquistaremos muitas vitórias. Vamos
testemunhar muito, ganhar uma grande quantidade
de almas, e nem nos importarmos de morrer.
Afinal, morrer servindo o Senhor é nossa formatura,
uma promoção. Mesmo que nos matem, será
um alívio sair da terrível Tribulação. E ainda que
seja doloroso, será apenas por um momento. O
Senhor nunca permitirá que seja além do que
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podemos suportar. Antes disso Ele nos levará (1
Coríntios 10:13). Mártires, quando queimados
vivos, morreram cantando, louvando a Deus, se
regozijando.
Portanto, quer vivamos, quer morramos
como mártires por Jesus, “dando a nossa vida
pelos nossos amigos” (João 15:13), vivemos e
morremos pelo Senhor, pelo amor, e pelos outros.
E haverá cristãos fazendo isso até o final do
mundo, testemunhando de Jesus até Ele voltar.
De acordo com a Sua palavra, alguns de nós
estaremos aqui até ao final de tudo, em quantidade
suficiente para sermos arrebatados e ainda estarmos
testemunhando com força.
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com
alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de
Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro: depois nós os que ficarmos vivos, seremos
arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos
sempre com o Senhor” (1 Tessalonicenses 4:16,17).
Uma grande quantidade de pessoas estará ainda viva
até a vinda do Senhor, ou não haveria ninguém para
ser arrebatado. Ainda haverá muita gente ativa para
o Senhor, sobrevivendo e vivendo por fé, pregando
o evangelho — sem aceitar o Anticristo e a sua
maldita Marca da Besta.
Deus vai proteger Seus filhos de forma
sobrenatural e, milagrosa, com poder e de muitas
maneiras. E a mensagem será ainda mais divulgada,
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apesar de toda a oposição. Serão os piores dias que
o mundo já viveu, e o pior tempo que as pessoas
de fé já suportaram. Perseguição terrível, opressão
e morte. Mas alguns vão sobreviver. O Senhor
prometeu proteção sobrenatural.
Durante esses últimos dias, o próprio Deus
nos defenderá de todos com poderosos sinais,
maravilhas e até monstros e pragas para afligir
nossos inimigos. Nos capítulos 8 e 9 do Apocalipse,
sobre as terríveis trombetas da tribulação e os
grandes julgamentos, lemos sobre pragas e monstros
horríveis que são soltos do “poço do abismo” e
enviados por Deus para atormentar os ímpios,
os que não amam Deus e os não salvos. “Eles
receberam ordens para não causar dano nem à relva
da terra nem a qualquer planta ou árvore, mas
apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na
testa” (Apocalipse 9:4).
Durante esse período de tribulação quando o
Anticristo e os seus seguidores estiverem atacando
os seguidores de Jesus Cristo, Deus vai soltar
pestilências, pragas e monstros para atacar o povo
do Diabo, o reino de Satanás e os ímpios. Ficarão
tão ocupados tentando se defender desses monstros
e pragas que não terão muito tempo para perseguir
os seguidores de Cristo. Como diz a Palavra, “é
justo diante de Deus que dê, em paga, tribulação
aos que vos atribulam” (2 Tessalonicenses 1:6.)
Os que amam o Senhor não devem temer
a tribulação. Não se preocupem com esses três
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anos e meio de Tribulação. Ele vai dar aos Seus
homens e mulheres, aos Seus profetas, profetizas
e testemunhas, poderes milagrosos e sobrenaturais
para se defenderem e até atacarem as forças do
Inimigo, para que possam sobreviver e continuar
a testemunhar até Ele voltar. Apocalipse 11 diz
que as forças do Anticristo não poderão fazer nada
contra as testemunhas finais de Deus até já no
finzinho, porque elas terão poder para lançar pragas
e maldições sobre os ímpios e até invocar fogo de
Deus para devorar seus inimigos! Uma visão notável
de homens e mulheres de Deus poderosos travando
batalhas e vencendo os demônios do inferno.
O Anticristo não poderá fazer nada contra
eles, não poderá detê-los até três dias e meio
antes do Senhor voltar. Então finalmente lhe será
permitido matá-los, para que a taça de iniquidade
dos ímpios possa ser cheia. E enquanto estiverem se
regozijando pela morte deles, de repente o Senhor
voltará com poder e grande glória e os ressuscitará e
arrebatará. Um grande triunfo mostrando que Deus
conquistou até a morte.
A época da Tribulação será como os últimos
dias de Israel no Egito. Não é o povo de Deus
que vai enfrentar a maior parte dos problemas
e Tribulação, mas sim o Anticristo e seu reino,
juntamente com seus seguidores e os que aceitaram
a Marca da Besta. Até que finalmente, como Deus
fez na época em que deslocou o Seu povo da terra
do Egito para um local seguro, Ele retirará o Seu
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povo deste mundo para o Céu na Ressurreição e
Arrebatamento. Então dizimará o Anticristo e seu
reino, na ira final e nos juízos de Deus.
Vai ser um tempo de grande vitória e
testemunho maravilhoso, de forma a que o mundo
inteiro vai escutar, e toda pessoa que puder ser
salva será. Não se preocupem com a Tribulação.
Não vai ser só coisa ruim para os cristãos com uma
vitória estrondosa do Diabo. Vamos ganhar vitórias
milagrosas sobre ele e os seus poderes. Não pensem
que vamos nos acovardar e agir como vítimas
encurraladas. A maioria de nós não vai se acovardar.
Vamos demonstrar poder na nossa luta, batalha e
defesa do Evangelho até ao fim — com todas as
forças celestes do nosso lado, inclusive as maldições
e as pragas de Deus contra os que nos perseguem.
Embora vá existir no mundo o maior inferno
de todos os tempos, haverá também o maior poder,
defesa, auxílio e proteção celestiais que já vimos.
Será um período de grande vitória sobre as forças de
Satanás, e um fabuloso triunfo sobre o Anticristo e
seu reino. Graças a Deus, estamos do lado vencedor
e temos tudo a nosso favor. Tenho certeza de
que muitos vão sobreviver milagrosamente, pela
proteção divina, apesar da perseguição e opressão.
Deus cuidará dos Seus até o fim.
Vocês vão estar preparados quando esses
acontecimentos terríveis, apocalípticos e abaladores
se desenrolarem? Saberão o que fazer? Estarão
preparados para sobreviver e saberão o que fazer
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para ajudar os outros a fazer o mesmo, para
continuar adorando a Deus e encorajando os outros
na fé, durante esses dias provavelmente iguais
aos vividos pelos mártires da igreja na época da
perseguição romana?
Apenas os que tiverem o selo de Deus na testa,
os Seus filhos, que têm Jesus no coração, serão
escondidos e poupados pelos milagres de Deus até a
vinda de Cristo, quando então se juntarão a Ele nos
ares. A única saída será para cima. E os únicos salvos
serão os que tiverem o renascimento regenerador e
sobrenatural do Espírito do amor de Deus em Jesus,
os que nasceram de novo ao aceitarem Jesus no
coração. E você, já O aceitou?
Está preparado? Provavelmente não. Mas pode
se aprontar agora lendo, estudando e aprendendo
a Palavra, e dedicando o seu tempo ao Senhor.
Dedique a Ele toda a Sua adoração, e sirva e ame
o Senhor de todo o seu coração, com todas as
suas forças e entendimento. Comece agora — até
o fim. Deus o abençoe com a verdade, salvação e
amorosa proteção e provisão para sempre, por toda
a eternidade.

82

La Gran Tribulación

Capítulo seis

A Segunda Vinda De Jesus
Cristo
“Em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não
tardará” (Hebreus 10:37.)

O

governo do Anticristo vai parecer o
triunfo final do homem sem Deus, no
qual este parece ter sido derrotado e a igreja,
destruída. Mas o Anticristo e suas forças não estão
contando com o poder sobrenatural e onipotente
de Deus, que vai obter algumas das Suas maiores
vitórias do que parecerá ser a maior de todas as
derrotas.
Exatamente quando o demoníaco Anticristo
achar que tem tudo sob controle, que finalmente
será adorado pelo mundo inteiro e “se assentará,
como Deus, no templo de Deus, querendo parecer
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que é Deus” (2 Tessalonicenses 2:4), de repente,
como um raio caído do céu, Jesus virá e arrebatará
todos os Seus filhos deste mundo. Os crentes
se recusarão receber na testa ou na mão a marca
da besta, e adorá-lo, preferindo amar, viver e até
morrer por Jesus.
Logo antes dessa hora mais escura na
história do mundo, teremos o amanhecer mais
resplandecente. Jesus vai voltar e socorrer os
Seus, Sua igreja, Seu povo, todos que O amam,
O conhecem e O têm no coração, que acreditam
que Ele é o filho de Deus, o Messias. Virá nos
resgatar e tirar deste mundo. Vai dizer: “Parem o
mundo! Quero que eles saiam.” “Depois nós, os
que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente
com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos
ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor”
(1 Tessalonicenses 4:17).
Ressuscitaremos em vitória imortal sobre as
forças do Diabo e do Anticristo, bem na frente
dos nossos inimigos. Estaremos fora do alcance
deles para sempre, quando ascendermos aos céus
para irmos para junto de Jesus. Portanto, amados,
embora as perspectivas para nós neste mundo
e o nosso futuro aqui não poderiam ser mais
sombrias, a perspectiva do alto não poderia ser
mais promissora ou gloriosa! E conforme o mundo
piora e o fogo do inferno fica cada vez mais quente,
teremos de continuar fugindo desse velho Dragão
e da sua turma (Apocalipse 12). Até que, um dia
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destes, Ele pare o mundo para podermos sair.
Louvado seja Deus!
A Segunda Vinda de Jesus é o principal
acontecimento profético do Tempo do Fim para
os cristãos, pois significará o fim deste mundo
tal como o conhecemos atualmente e da nossa
participação nele com nossos corpos físicos. Após
Sua vinda, seremos trasladados e arrebatados com
Ele nos ares e levados para lugares celestiais. Sua
vinda é o ponto central, o fim desta vida presente,
modo de vida e trabalho na terra, quando “o tempo
não existirá mais” para nós e entraremos no grande
eterno agora (Apocalipse 10:6,7)
Os tempos e as estações da Segunda Vinda

De acordo com as Escrituras, que já tratamos
no capítulo anterior sobre o Anticristo, a vinda
do Senhor marca o final da Grande Tribulação,
que dura três anos e meio, do reinado de sete anos
do Anticristo. Nesse período, todos os cristãos e
pessoas de fé em Deus serão perseguidos, caçados e
até massacrados pelo bestial Anticristo e suas forças
antideus.
Graças a Deus, o regresso do Seu filho para
resgatar Seu povo tem hora marcada. Virá na hora
exata, como essas naves espaciais com contagem
regressiva pré-estabelecida. Jesus vai cumprir Sua
palavra. Pode ficar tranquilo. Ele não vai mudar os
planos e agir contrariamente a tudo que Ele próprio
85

O Livro do Futuro

ensinou, e que os profetas e os apóstolos escreveram.
Não vai negar fogo, mas cumprir todas as profecias
específicas e pormenorizadas da Sua palavra sobre os
acontecimentos do tempo do fim, os quais têm de
acontecer antes de Ele regressar.
A contagem regressiva final para a Segunda
Vinda de Cristo terá início depois que o Anticristo
for revelado como o grande líder mundial que
“confirma a aliança com muitos durante sete anos”
referente a Jerusalém e à adoração no templo
judaico. (Daniel 9:27). Serão exatamente 1.260 dias
até ele violar e abolir a aliança e então começar a
“Grande Tribulação”, quando então vai se instalar e
à sua imagem no lugar santo para serem adorados,
e ordenará que todos recebam a sua marca na testa
ou mão. (Para mais detalhes sobre este concerto e a
Grande Tribulação, veja a 4ª parte de “A ascensão e
o reinado do Anticristo”).
O próprio Jesus disse: “Quando, pois, virdes
que a abominação da desolação de que fala o
profeta Daniel, está no lugar santo, haverá então
grande tribulação, como nunca houve desde o
princípio do mundo até agora, nem tão pouco há
de ser” (Mateus 24:15,21). Quando a imagem do
Anticristo for instalada no templo em Jerusalém,
na metade da aliança de sete anos, então começará
o período de Grande Tribulação para o qual a Sua
palavra de várias maneiras, define a duração exata,
para não dar lugar a más interpretações: três anos e
meio (Daniel 7:25; 9:27; 12:7; Apocalipse 12:14),
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42 meses (Apocalipse 11:2; 13:5), 1.260 dias
(Apocalipse 11:3; 12:6). Isso é repetido em muitas
outras passagens, dias, meses e anos, para sabermos
exatamente quanto tempo vai durar.
Por que você acha que o Senhor revelou isso
de maneira tão específica e exata na Sua Palavra?
Porque vai ser um período tão terrível que estaremos
contando os dias. Saber que não vai durar muito
mais tempo é algo que nos ajudará a perseverar. O
fato de podermos contar os dias vai ser um grande
encorajamento. Ele diz: “Olhem para cima, porque
a sua redenção está próxima” (Lucas 21:28).
“O sinal do Filho do Homem!” (Mateus 24:30.)

Jesus nos avisou para não esperarmos o Seu
regresso antes do predito. Ele também avisou que
surgirão falsos cristos e falsos profetas que tentarão
enganar as pessoas se dizendo o Cristo ou que
Cristo está em algum lugar próximo e está vindo,
que Ele está aqui ou ali. “Se alguém vos disser: eis
que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis ouvidos.
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Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e
farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível
fora, enganariam até os escolhidos” (Mateus
24:23,24.)
“Portanto, se vos disserem: ‘Eis que ele está no
deserto’, não saiais. ‘Eis que ele está no interior da
casa’; não acrediteis” (Mateus 24:26). Ele diz, “não
acreditem em nenhum deles, porque quando Eu
voltar, vocês saberão.” O céu se iluminará com um
relâmpago permanente de uma à outra extremidade
do céu e haverá um tal sinal no céu que não seria
possível se equivocarem quanto ao fato de que Jesus
está vindo!
“Porque, assim como um relâmpago sai do
oriente e se mostra até ao ocidente, assim será,
também, a vinda do filho do homem” (Mateus
24:27). Ele diz que uma luz brilhará no céu como
um relâmpago do oriente ao ocidente! O clarão
iluminará o céu inteiro, que permanecerá iluminado
quando Jesus vier. E nós seremos arrebatados para
encontrarmos o Senhor nos ares. O mundo inteiro
vai ver.
“Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão
as águias” (Mateus 24:28.) Ele está falando
numa linguagem muito misteriosa e enigmática,
dizendo “onde estiver o corpo, aí estarão os que
vão se alimentar de Cristo”. Uma comparação
bastante ofensiva de que nós, como abutres, nos
alimentamos do corpo de Cristo. Mas Ele disse: “Se
não comerdes da Minha carne e beberdes do Meu
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sangue, não terá parte em Mim” (João 6:53-58).
Ele Se refere à nossa reunião ou arrebatamento para
junto dEle.
Essa é a maneira mais certa de saber quando
Jesus voltar, porque estaremos lá. Onde quer que
estejamos, seremos atraídos como um ímã, como os
abutres para a carniça, como águias para o cadáver,
como os que têm que comer e se alimentar de
Cristo para viver espiritualmente. Onde quer que
esteja o cadáver, aí estaremos todos nós, pequenas
águias.
“Logo depois da aflição daqueles dias, o sol
escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas
cairão do firmamento e os corpos celestes serão
abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho
do homem, e todos os povos da terra se lamentarão
e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens
do céu, com poder e grande glória. E ele enviará
os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os
quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro
ventos, de uma à outra extremidade dos céus.”
(Mateus 24:29-31.)
O que poderia ser mais cataclísmico,
catastrófico, barulhento, dramático, tremendo e
óbvio do que a vinda do Senhor tal como descrita
pelo próprio Jesus? O céu inteiro será iluminado
como um relâmpago, e os salvos de todas as eras
serão literalmente reunidos no ar. O sol e a lua
escurecerão, meteoros estarão caindo e Jesus
aparecerá nos céus atmosféricos, de maneira que
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os não salvos se lamentarão e chorarão quando O
virem vindo sobre as nuvens “com poder e grande
glória”.
“Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas,
não necessitais de que se vos escreva, pois vós
mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor
virá como o ladrão de noite. Quando andarem
dizendo: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá
repentina destruição, como as dores de parto àquela
que está grávida, e de modo nenhum escaparão.” (1
Tessalonicenses 5:1-3).
Será uma destruição súbita, repentina, sem
aviso. Porque os falsos profetas têm dito: “Está tudo
bem; não precisam se preocupar com nada. Temos
o nosso governo mundial, o nosso Anticristo, o
nosso Messias. Agora temos o nosso super-homem
para governar o mundo, e tudo vai estar bem.
Paz e segurança.” Mas então virá uma destruição
súbita. Jesus voltará, resgatará a Sua Noiva e Deus
começará a derramar a Sua ira e juízos finais sobre o
império mundial do Anticristo.
“Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para
que aquele dia (da segunda vinda de Jesus) vos
surpreenda como um ladrão” (1 Tessalonicenses
5:4). Os cristãos que conhecem a Palavra e
“discerniram os sinais dos tempos” (Mateus 16:3)
não serão surpreendidos. Podemos não saber hoje
o dia ou a hora exata, mas com certeza saberemos
quando, ao fim dos primeiros três anos e meio de
vigência da Aliança, a abominação da desolação for
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estabelecida no templo. Então estaremos esperando
e aguardando ansiosamente a volta de Jesus.
“Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do
dia: nós não somos da noite nem das trevas. Não
durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e
sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem
de noite, e os que se embebedam, embebedamse de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos
sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor,
e tendo por capacete a esperança da salvação” (1
Tessalonicenses 5:5-8.)
A magnificente Segunda Vinda de Jesus não
vai apanhar Seus filhos de surpresa, como um ladrão
que aparece à noite, como acontecerá com o resto
do mundo. O mundo será surpreendido quando
Jesus vier. Todos ficarão chocados quando virem
as sepulturas abertas e os corpos dos mortos se
elevarem na Ressurreição. E as pessoas que eles têm
perseguido, tentado matar, torturar e encarcerar,
para que aceitem a Marca da Besta e adorem a sua
imagem, de repente serão levadas nos ares.
Diz que “verão o Filho do Homem vindo
sobre as nuvens do céu com poder e grande
glória” (Mateus 24:30). O nosso arrebatamento
e ressurreição fazem parte do nosso triunfo, da
vitória que Deus nos deu. É o nosso grande êxodo
desta terra. Em Apocalipse diz: “Eis que vem com
as nuvens; e todo o olho o verá” (Apocalipse 1:7).
Será o nosso grande e glorioso dia da vitória quando
formos libertados das mãos dos que nos perseguem
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e das forças do Anticristo. Que maior testemunho
poderia existir do que a Ressurreição e o
Arrebatamento? Esse é o testemunho final, quando
eles veem Jesus e nos veem levantar dos mortos e da
terra para ir ao Seu encontro no ar.
“E todas as tribos da terra se lamentarão por
causa dele” (Apocalipse 1:7). Então saberão que
estavam errados. Saberão que Jesus veio para nos
socorrer e salvar da perseguição, tormento, e da
terrível tribulação que nos causaram.
Não deixem que ninguém vos engane com essa
doutrina falsa do “arrebatamento secreto”. Quando
Jesus voltar, o mundo todo vai saber. De repente,
o sol escurecerá e as estrelas cairão do céu. No
Oriente, o sol escurecerá, e no Ocidente a Lua não
iluminará os céus, e as estrelas cairão. Não importa
se é dia ou noite, não importa em que lado da terra
vocês estejam, haverá sinais no céu e nos ares. Deus
ocultará todas as outras luzes para que Jesus possa
brilhar.
“E as potências do céu serão abaladas” (Mateus
24:29). Haverá um grande terremoto e todos
saberão que algo está acontecendo. Verão o céu
inteiro iluminado com um relâmpago permanente
de uma à outra extremidade, e Jesus então aparecerá
nas nuvens do céu com poder e grande glória.
O mundo inteiro vai saber que está acontecendo
algo muito fora do normal e apocalíptico. Vai ser
o apocalipse, a revelação do próprio Jesus Cristo,
vindo sobre as nuvens.
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“Então aparecerá no céu o sinal do Filho do
Homem; e todas as tribos da terra se lamentarão,
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens
do céu com poder e grande glória” (Mateus 24:30).
Luzes. Trombetas. Vozes. Trovões. Terremotos.
Ruídos. Mortos ressurgindo das sepulturas. Santos
vivos se elevando do solo, flutuando e atravessando
tetos, edifícios e carros, seguindo direto para
as nuvens para junto de Jesus! Não vai ser um
arrebatamento secreto.
“A ressurreição da vida” (João 5:29)

Quando Jesus voltar, acontecerá um milagre
maravilhoso, a Ressurreição. Todos aqueles que
pertencem a Ele, todos os salvos, terão uma
ressurreição gloriosa, ou da morte ou de entre os
vivos, e serão instantaneamente transformados e
levantados da face da terra. Então todos iremos
para junto do Senhor para a grande Ceia das Bodas
do Cordeiro, enquanto a ira de Deus está sendo
derramada sobre os ímpios que restaram na terra.
A Sua volta e a nossa ressurreição são
mencionadas várias vezes no Antigo e Novo
Testamento. As Escrituras se referem muitas vezes
a esse grandioso e apocalíptico acontecimento.
Embora não se possa encontrar a palavra
“arrebatamento” nas Escrituras, é um termo muito
útil porque resume a vinda do Senhor nas nuvens,
o soar da trombeta, os mortos sendo arrebatados,
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os vivos salvos sendo trasladados e todos nós sendo
levados para junto do Senhor.
No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o
apóstolo Paulo oferece uma visão muito reveladora
desse maravilhoso acontecimento: “Não quero
porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos
que já dormem, para que não vos entristeçais,
como os demais, que não têm esperança” (1
Tessalonicenses 4:13). Ele diz: “Não quero que
estejam desinformados do que vai acontecer quando
Jesus vier. Não quero que se entristeçam com a
morte e não se deem conta de que vai haver uma
ressurreição”.
“Cremos que Jesus morreu e ressurgiu,
assim também cremos que aos que dormem
em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele.” (1
Tessalonicenses 4:14.) A expressão “os que dormem
em Jesus” significa “os que morreram em Cristo”,
como está explicado no versículo 16 deste mesmo
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capítulo, isto é, aqueles que morreram no Senhor,
cristãos nascidos de novo que já foram para junto
do Senhor.
Todos os nossos amados que partiram desta
vida já estão com o Senhor. Seus corpos, a bem
dizer, estão dormindo e voltaram para o pó, mas
seus espíritos não estão dormindo na sepultura.
Estão com Jesus. “Porque estar ausente do corpo
é estar presente com o Senhor” (2 Coríntios 5:8).
Eles “partiram para estar com Cristo, que é muito
melhor” (Filipenses 1:23.)
Jesus voltará com os espíritos de todos esses
santos que já morreram para que possam pegar
os seus novos corpos ressuscitados, isto é os
corpos antigos transformados. Deus quer provar
que Ele pode ressuscitar os mortos, por isso vai
fazê-los ressurgir com novos corpos, um novo
corpo ressuscitado como o que Ele tinha quando
ressuscitou. Seus novos corpos glorificados e
sobrenaturais vão ressuscitar e se juntar aos seus
espíritos no momento da vinda de Cristo.
Portanto, os mortos em Cristo vão voltar
com o Senhor e Ele diz que “nós, os que ficarmos
vivos para a vinda do Senhor — aqueles que
ainda estivermos vivos quando Jesus voltar — não
precederemos os que dormem” (1 Tessalonicenses
4:15). O significado literal aqui é que não iremos
antes dos que dormem. O Senhor não vai nos
deixar chegar primeiro ou nos adiantarmos na
corrida para junto de Jesus. Ele vai primeiro
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ressuscitar os que morreram no Senhor e foram para
junto dEle. Serão os primeiros a ressurgir.
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com
alarido, com a voz de arcanjo, e com a trombeta
de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro.” Nós que estivermos vivos, provavelmente
veremos a ressurreição dos mortos. “Depois nós os
que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente
com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares”
(1 Tessalonicenses 4:16,17.)
Com um súbito, sobrenatural, milagroso e
poderoso toque de Deus, Ele agitará a Sua varinha
de poder e pronto. Os que estivermos vivos
seremos transformados, transladados e arrebatados
incorruptíveis, para encontrar o Senhor nas nuvens.
Muito mais emocionante até do que saltar de
paraquedas! Nossos corpos serão transformados ali
mesmo, de um corpo meramente vivo para um que
vai viver para sempre.
“Eis que aqui vos digo um mistério; na
verdade, nem todos dormiremos —não vamos
morrer no Senhor, alguns ainda vamos estar vivos
quando o Senhor vier — mas todos seremos
transformados” (1 Coríntios 15:51). Ele diz que é
um mistério, já que é bastante difícil compreender
e explicar. Afinal, como explicar que um velho
corpo corrupto e apodrecido que está na sepultura
há centenas ou até milhares de anos, voltará à vida
perfeitamente íntegro e até melhor do que antes?
96

A Segunda Vinda De Jesus Cristo

“Todos seremos transformados, num
momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar
a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os
mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos
transformados” (1 Coríntios 15:52.)
“Pois convém que isto que é corruptível se
revista da incorruptibilidade, e que isto que é
mortal se revista da imortalidade” (1 Coríntios
15:53). De alguma forma, por um milagre, Deus
vai fazer mudar nossos corpos como mudou o de
Jesus. Ele não passou tanto tempo morto como
algumas pessoas. “Transformará o nosso corpo
de humilhação, para ser conforme o seu corpo
glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar
também a si todas as coisas” (Filipenses 3:21.)
Querem saber como vai ser, ou como vocês vão
ser, depois da ressurreição? Vamos ser como Jesus
depois que ressurgiu dos mortos. Caminhou com
Seus seguidores, conversou e até comeu e bebeu
com eles. Ele cozinhou para eles uma vez (Lucas
24:43; João 21:914). Portanto, no novo corpo da
ressurreição poderemos comer, dormir, beber e
fazer tudo o que podemos fazer hoje. Mas também
poderemos fazer algumas coisas que nunca foram
possíveis com nosso corpo natural.
Jesus não só podia fazer todas estas coisas
normais e naturais, mas quando eles estavam num
quarto com todas as portas trancadas, de repente
Ele entrou (João 20:26). Poderemos atravessar
paredes, portas, voar através de tetos e aparecer e
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desaparecer exatamente como Jesus fez. Poderemos
nos locomover não só à velocidade lenta do som ou
da luz, mas à velocidade do pensamento!
Quando Jesus subitamente apareceu aos
discípulos naquele quarto trancado, diz que “eles
espantados e aterrorizados, pensavam que viam
algum espírito” (Lucas 24:37). Quase morreram de
medo, porque pensavam que estavam vendo um
fantasma. Mas Jesus lhes disse: “Tocai-Me, apalpaiMe e vede que sou Eu mesmo, não um espírito;
porque um espírito não tem carne nem osso, como
vedes que Eu tenho” (Lucas 24:39). Ele não disse
carne e sangue, “porque a carne e o sangue não
podem herdar o reino de Deus” e “a vida da carne
está no sangue” (1 Coríntios 15:50; Levítico 17:11.)
O Seu corpo ressurreto era de carne e osso.
Mas, logicamente, bem diferente dos corpos que nós
temos hoje. Respondendo à dúvida levantada por
Tomé, Ele disse: “Põe os teus dedos nas marcas dos
pregos na Minha mão e chega a tua mão e mete-a no
Meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente”. Se as
chagas ainda estavam ali, então devia ser o mesmo
corpo de quando Ele morreu (João 20:27).
Por isso, quando Jesus voltar e essa grande
trombeta soar, trocaremos nosso modelo terreno,
velho, desgastado e carnal por um modelo
completamente novo e celestial como o corpo que
Ele tinha depois da ressurreição. “Amados, agora
somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o
que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele
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se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque,
assim como é, o veremos” (1 João 3:2). Quando
Jesus voltar, nós O veremos como Ele é, face a face,
e seremos como Ele.
O corpo do futuro, os corpos carnais do
futuro, sobrenaturais, milagrosos, ressuscitados
e transformados serão como os anjos de Deus!
“Porque já não podem mais morrer; pois são
iguais aos anjos; e são filhos de Deus, sendo
filhos da ressurreição” (Lucas 20:36). Mas apesar
de recebermos o novo corpo da ressurreição,
continuaremos sendo nós mesmos. Vamos até
ter a mesma aparência, só que melhorada, muito
melhor. Mas você vai ser você, o mesmo corpo, caso
contrário, não seria uma ressurreição. E se o corpo
natural e carnal de alguém se decompôs e voltou
ao pó, ou se foi cremado e as cinzas foram lançadas
em uma vasta área, Deus pode pegar cada próton,
elétron e nêutron e formar os átomos de novo e os
criar do pó outra vez ou das cinzas ou da fumaça ou
de seja lá o que for e seja lá onde for, Ele o fará.
“E, se o espírito daquele que dos mortos
ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos
mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os
vossos corpos mortais, pelo Seu espírito que em
vós habita. Ora Deus, que também ressuscitou
o Senhor, nos ressuscitará pelo Seu poder. E,
quando isto que é corruptível se revestir da
incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da
imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está
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escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está,
ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura,
a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória,
por nosso Senhor Jesus Cristo” (Romanos 8:11; 1
Coríntios 6:14;15:54,55,57).
“Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira
ressurreição” (Apocalipse 20:6)

No capítulo 24 de Mateus, lemos que
quando Jesus voltar, os Seus anjos “ajuntarão os
seus escolhidos, desde os quatros ventos, de uma
à outra extremidade dos céus” (Mateus 24:31).
Ora, a palavra “escolhidos” simplesmente significa
os salvos, a “eclesia”, os separados, a Sua igreja,
os cristãos, os Seus filhos. Quando Ele começar a
recolher os Seus filhos, certamente vai reunir todos
e não vai deixar nenhum para trás. Ele vai reunir
todos os salvos.
Ninguém que ama Jesus vai ser deixado para
trás. Ninguém que tenha recebido Jesus como
Salvador será deixado para trás! Ninguém que esteja
salvo será deixado para trás. Nem um único cristão
sincero que acredite na Bíblia, confie em Cristo e
ame Jesus será deixado para trás, nem um. Porque
“todos seremos transformados” (1 Coríntios 15:51).
E todos seremos ressuscitados. Ele enviará Seus
anjos para nos recolherem de todas as partes ao
redor do mundo. Não deixará ninguém para trás.
Não se esquecerá de uma única pessoa, de ninguém!
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No livro do Apocalipse diz que João viu
Cristo recolhendo os Seus filhos como uma
grande colheita. “Olhei e eis uma nuvem branca, e
assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho
do Homem, que tinha sobre a Sua cabeça uma
coroa de ouro.” Desta vez Ele não virá como um
bebê numa manjedoura, mas como o Rei dos reis,
para governar e reinar para sempre. “E na Sua mão
uma foice aguda. E Aquele que estava assentado
sobre a nuvem meteu a Sua foice à terra, e a terra foi
segada” (Apocalipse 14:14-16).
Essa ressurreição é mencionada como sendo
a primeira ressurreição de todos aqueles que Lhe
pertencem. Ele diz: “Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição:
sobre este não tem poder a segunda morte; mas
serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão
com Ele mil anos” (Apocalipse 20:6). Portanto, esta
“primeira” ressurreição será uma ressurreição apenas
dos salvos, daqueles que amam Jesus.
Se há uma primeira ressurreição, deverá
haver também uma segunda ressurreição, e se
lerem o capítulo 20 do Apocalipse sobre o Grande
Julgamento do Trono Branco de Deus, verão
que, claro, há uma segunda ressurreição. Mas a
ressurreição seguinte, dos não-salvos, a segunda
ressurreição, só vai ocorrer depois do Milênio, os
mil anos do governo e reinado de Cristo na terra.
“Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas
há de vir o vosso Senhor” (Mateus 24:42,44). Você
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vai estar pronto quando Jesus voltar? Você é um dos
Seus filhos? Já O recebeu no seu coração? Se assim
for, pode ficar na expectativa desse grande dia da
Sua vinda — com esperança e fé.
Entregue a Ele o seu coração e vida.
Ame-O e sirva a Ele “de todo o coração, alma e
entendimento”, hoje (Mateus 22:37).
Quando Jesus voltar, a terra tremerá e os corações
estremecerão,
Esteja pronto.
Quando Jesus voltar, o Seu rosto veremos eternamente,
Esteja pronto.
A sua alma foi cheia do fogo do Espírito Santo?
Você está salvo e pronto para encontrar o Senhor dos
Exércitos?
Quando Jesus voltar, não hesite, não se atrase,
Esteja pronto.
—Autor anônimo
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Capítulo sete

As Bodas do Cordeiro

Q

uando Jesus voltar para resgatar Seus
filhos, a Sua igreja, da terrível Grande
Tribulação, será o nosso êxodo glorioso deste
mundo horrível. Ele e Seus anjos “ajuntarão” Seus
santos, os Seus filhos, “de uma à outra extremidade
dos céus” e “assim estaremos sempre com o Senhor!”
(Mateus 24:31; 1 Tessalonicenses 4:17).
Ele volta para tirar a Sua noiva das garras
malvadas do Inimigo e para levá-la para junto de
dEle — uma união que, por ser tão emocionante,
excitante e tão grande êxtase, é chamada de
Arrebatamento. Jesus vem para Sua Igreja, Sua
noiva, como seu noivo e a salva. Jesus nos toma nos
ares, unindo-nos a todos a Ele, e depois nos leva
para a maior, mais gloriosa e mais emocionante festa
de casamento de todos os tempos — a grandiosa
“Ceia das Bodas do Cordeiro”.
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Seus filhos serão tirados deste mundo e levados
para a grande festa de casamento, a grande festa
de boas-vindas, a celebração da vitória. A Bíblia a
chama de “Ceia das Bodas do Cordeiro” porque será
o grande casamento Sua noiva — todos os crentes,
toda a verdadeira Igreja de Deus, os verdadeiros
crentes em Cristo, embora sejam milhões, formarão
uma grande noiva — que se casará com Jesus nesta
grande celebração no Céu, nesta grandiosa Ceia das
Bodas, nesta grande festa.
“Ouvi uma voz como a de uma grande
multidão, como a voz de muitas águas, e como
a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia!
Pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todopoderoso. Regozijemo-nos, e exultemos, e demoslhe a glória! Pois são chegadas as bodas do Cordeiro,
e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se
vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O
linho fino são os atos de justiça dos santos. E disseme: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são
chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me
ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus.”
(Apocalipse 19:6–9).
Você saberá que é realmente bem-aventurado
por estar com o Senhor nesta grande ceia das bodas,
quando descobrir o que está acontece na Terra nesse
interim. Depois de o Senhor resgatar e arrebatar
os Seus da Tribulação, vão ser derramadas sobre o
Anticristo e sua gente as sete taças da grande ira
de Deus em forma de pragas horríveis e terríveis
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tais como o mundo nunca conheceu. Enquanto
desfrutamos uma festa no Céu, eles sofrerão a ira de
Deus, na Terra.
Depois que “a terra lançar de si os mortos”
(Isaías 26:19), Jesus chama Sua igreja: “Vai, povo
meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas
sobre ti; esconde-te só por um momento, até que
passe a ira (a ira de Deus). O Senhor sairá do Seu
lugar, para castigar os moradores da terra, por causa
da sua iniquidade!” (Isaías 26:20,21). O noivo vem
buscar a Sua noiva e a leva em segurança para a
celebração das bodas com Ele.
O Tribunal de Cristo

Nesta ocasião, não só subiremos para encontrar
o Senhor, mas também compareceremos ao
Tribunal de Cristo, no qual todos os cristãos, os
quais serão julgados e recompensados por seus
sucessos e obediências, ou castigados pelos seus
fracassos. Então, ocuparão os lugares que Deus
achar apropriado ocuparem no Seu Reino na Terra,
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no governo que será oferecido aos sobreviventes
não salvos que restarem aqui, durante um período
de mil anos, conhecido como o Milênio. (Para
pormenores sobre o Milênio, veja o Capítulo 10
deste livro).
Jesus disse: “Eis que cedo venho! A Minha
recompensa está Comigo, para dar a cada um
segundo a sua obra” (Apocalipse 22:12). Todo
cristão salvo será recompensado no Tribunal de
Cristo, segundo as suas obras. Agora não confunda
este julgamento dos cristãos, os nascidos de novo,
os salvos, com o grande julgamento final dos que
não estão salvos, o que é um evento totalmente
diferente que acontece mil anos mais tarde, depois
do Milênio, quando todos serão ressuscitados para
encontrar Deus no Grande Julgamento do Trono
Branco, descrito no Capítulo 20 do Apocalipse, do
qual falaremos em breve.
Nós, que formos ressuscitados e arrebatados
para estar com o Senhor no fim da Tribulação,
na primeira ressurreição, receberemos as nossas
recompensas após o Arrebatamento. “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. (Romanos
14:10,12; 2 Coríntios 5:10).
É importante lembrar que as recompensas não
têm nada a ver com a salvação. Elas são algo pelo
qual você trabalha e que ganha pela sua dedicação,
diligência, trabalho árduo e testificação. Alguns
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cristãos confundem os versículos bíblicos sobre
recompensas e coroas, e os aplicam à salvação.
Contudo, não é possível conquistar, por trabalho e
merecimento a salvação, que é concedida na forma
de dádiva por Deus! (Ver Efésios 2:8, 9; Tito 3:5;
Mateus 16:27; Apocalipse 22:12).
Não fazemos por merecer a salvação nem
trabalhamos para adquiri-la. É uma dádiva. Mas
podemos trabalhar pelas recompensas e recebermos
louvores e reconhecimento do Senhor. “Bem está
servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor.”
(Mateus 25:21). Ele diz que fará uns como
governantes de uma cidade; outros, de algumas
cidades; e outros ainda, de muitas cidades. Porque
“quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito.”
(Lucas 19:17; 16:10). Apesar de suas obras nesta
vida não o ajudar a entrar no Céu, terão muito a ver
com a sua recompensa e com o seu brilho lá.
Com respeito à ressurreição dos salvos no fim
da Tribulação, a Palavra de Deus diz: “Muitos dos
que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a
vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo
eterno. Os que forem sábios resplandecerão como
o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam
a justiça refulgirão como as estrelas sempre e
eternamente (Daniel 12:2–3).
Todo aquele que acredita e recebe Jesus recebe
a salvação, recebe a vida eterna e vai para o Céu.
Mas a coroa de estrelas — como a velha canção
que costumavam cantar: “Haverá alguma estrela
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na minha coroa?” — é algo pelo que se trabalha.
Jesus disse: “Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa
da vida.” (Apocalipse 2:10) E o Apóstolo Paulo,
no fim do seu ministério, pouco antes de ir para
junto do Senhor, disse: “Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa
da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo
juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim,
mas também a todos os que amarem a sua vinda” (2
Timóteo 4:7–8).
A coroa e as recompensas futuras não são a
sua salvação. Você já tem a vida eterna por meio do
Filho de Deus, que é a dádiva de Deus, e não pode
perdê-la, pois Ele guardará você (Ver João 6:37;
10:28–29; 17:3). Essa coroa é a sua recompensa,
dada só aos vencedores, àqueles que correm e
ganham a corrida, os que lutam pela fé que são fiéis
ao Senhor!
Mas e quanto aos cristãos que sempre viveram
egoisticamente, buscando apenas os próprios
interesses? Muito embora estivessem salvos e
conhecessem Jesus, não falaram dEle aos outros, não
testemunharam, não distribuíram literatura cristã
àqueles que precisavam dela e não obedeceram
ao mandamento de Deus de pregar o Evangelho
a toda a criatura. (Marcos 16:15). Jesus disse:
“Qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora,
se envergonhar de Mim e das Minhas palavras,
também o Filho do homem Se envergonhará dele
quando vier na glória de Seu Pai com os santos
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anjos (Marcos 8:38). O Senhor vai ter vergonha
deles! Mas aqueles que não se envergonharem dEle,
mas testemunharem ousadamente e O confessarem
diante dos outros, Ele honrará e os confessará diante
de todo o Céu! “Qualquer que Me confessar diante
dos homens, Eu o confessarei diante do Meu Pai e
diante dos anjos de Deus no Céu!” (Mateus 10:32;
Lucas 12:8).
A Palavra de Deus avisa que “ninguém pode
pôr outro fundamento, além do que já está posto,
o qual é Jesus Cristo” (1 Coríntios 3:11). Jesus é
o único fundamento sobre o qual nós, cristãos,
podemos construir seja o que for de valor ou
validade duradoura e eterna. Embora recebê-Lo e
a Sua salvação seja uma dádiva da graça de Deus, o
que fazemos com nossas vidas depois disso depende
de nós! “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 provará qual seja a obra de
cada um. (1 Coríntios 3:12–13).
“Se a obra que alguém edificou sobre ele
permanecer, esse receberá galardão” (1 Coríntios
3:14). Se, tendo recebido Jesus, você der a Ele a sua
vida, viver para Ele e O servir e falar dEle aos outros,
quando finalmente comparecer diante dEle neste
grande Tribunal de Cristo, as suas obras suportarão
o teste —como o ouro e a prata, quando passam
pelo fogo — e você receberá uma recompensa
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gloriosa. “Para que a prova da vossa fé, muito mais
preciosa do que o ouro que perece, embora provado
pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na
revelação de Jesus Cristo” (1 Pedro 1:7).
Mas “se a obra de alguém se queimar, sofrerá
perda; o tal será salvo, todavia como pelo fogo” (1
Coríntios 3:15). Há aqueles que receberam Jesus,
mas, como a semente que caiu entre os espinhos
“com o passar dos dias, são sufocados com os
cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos
não chegam a amadurecer” (Lucas 8:14), ou seja,
fazem pouco por Jesus em gratidão. Nesse caso, suas
obras serão queimadas como madeira, feno e palha
e não haverá nenhuma glória. Ainda serão salvos,
mas sofrerão uma grande perda.
Deus deve ficar muito triste quando — depois
de tudo fez por nós e nos deu, inclusive Seu Próprio
Filho e a salvação eterna — vê que alguns não
estão gratos o suficiente para servirem a Ele. Pode
ser que O reconheçam com um pouquinho de
agradecimento de vez em quando, talvez orem um
pouquinho para O servirem. Talvez Lhe agradeçam
de vez em quando, ou orem um pouquinho quando
estão com problemas ou precisam de alguma coisa,
mas não estão agradecidos o suficiente nem O
amam o suficiente para realmente O servir.
Graças a Deus, as obras de muitos vão
permanecer, porque são feitas de ouro e prata
— verdadeiras, puras, provadas e testadas.
Mas alguns terão pouco ou nada em termos de
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obras duradouras. Deus vai recompensar alguns
grandemente, mas outros receberão pouco ou nada.
Ficarão agradecidos por terem entrado no Céu, por
serem salvos. Mas imagine a vergonha que sentirão.
Com respeito aos que realmente O servem,
como aqueles da galeria da fama no capítulo 11 de
Hebreus, todos aqueles grandes homens e mulheres
de fé, é como se Deus dissesse que está orgulhoso
deles. Ele não se envergonha de ser chamado
Deus deles porque são peregrinos e estrangeiros
aqui e buscam uma cidade celestial, cujo artífice e
construtor é Deus. Não estão satisfeitos com este
mundo, querem algo melhor. “Desejam uma pátria
melhor, isto é, a Celestial. Pelo que Deus não se
envergonha de ser chamado seu Deus, porque já
lhes preparou uma cidade!” (Hebreus 11:16).
“Só uma vida...”

O sucesso neste mundo é uma grande derrota
se afastar o crente do trabalho de Deus. Muitos
são como o jovem rico que correu até Jesus, mas
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se afastou triste. São casos lastimáveis. Jesus lhes
disse para renunciarem a tudo, darem aos pobres
e O seguirem (Mateus 19:21), mas voltaram atrás
tristes por causa das riquezas desta vida, por as
considerarem de mais valor do que as riquezas de
Cristo. Escolheram “ajuntar tesouros na Terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consomem e os
ladrões minam e roubam” — em vez de ajuntarem
“tesouros no Céu” eternos “onde nem a traça nem
a ferrugem consomem, nem os ladrões minam nem
roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí
estará também o vosso coração” (Mateus 6:19–21).
Moisés renunciou este mundo. Viu além
porque viu Jesus e estava consciente da eternidade
e de suas grandes recompensas. “Porque teve as
riquezas de Cristo como maiores do que as riquezas
de todo o Egito!” (Hebreus 11:26). A nação mais
grandiosa, mais poderosa e mais rica na face da
Terra naquela tempo, da qual ele podia ter sido
Faraó, não podia se comparar com Cristo,
Considerou as riquezas de Cristo maiores
do que as do mundo, “porque tinha em vista a
recompensa” — muito maior do que todas as
riquezas deste mundo combinadas com todos os
seus prazeres pessoais e interesses egoístas. Por isso,
preferiu “ser maltratado com o povo de Deus do
que, por algum tempo, a ter o gozo do pecado”
(Hebreus 11:25).
Seja o que for que esta vida e este mundo
tenham para oferecer, é só por um pouco. Mas a
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salvação, as almas, as crianças e o serviço para o
Senhor são para sempre. São eternos. “O mundo e
a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade
de Deus permanece para sempre. Porque as coisas
que se veem são temporais, mas as que se não veem
são eternas.” (1 João 2:17 NVI; 2 Coríntios 4:18).
Por isso, “não ameis o mundo, nem o que há no
mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele!” (1 João 2:15).
Aquele que estiver disposto a passar por perdas
sairá ganhando. “Não é tolo aquele que dá o que
não pode guardar, para ganhar o que não pode
perder.”1 O próprio Jesus disse: “Quem quiser salvar
a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida
por causa de Mim e do Evangelho, esse a salvará.”
(Marcos 8:35).
É o que eu chamo de pechincha: trocar os
prazeres do pecado nesta vida por uma linda vida
eterna no Céu — com todos os nossos amigos,
família e pessoas que ganhamos para o Senhor para
sempre. O que poderia ser melhor? Para mim, é
uma pechincha. É muito pouco a pagar pela vida
e recompensas eternas com o Senhor nos lugares
celestiais para sempre.
“Só uma vida, que em breve passará! — só o
que foi feito por cristo durará.”2 O que você está
fazendo? Por quem? Será que vai durar para sempre
para Jesus e para os outros? Gastou o precioso
1. Jim Elliott, missionário e mártir cristão, 1949.
2. Do poema “Somente uma vida” por C. T. Studd.
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tempo de hoje por Ele e pelos outros? É melhor
morrer por algo que viver — e morrer — por
nada. “Comece a viver hoje. Só há um caminho.”
— Por Jesus.
Embora custe alguma coisa em termos
de abnegação e esforço pessoal, perseguição e
sofrimento, o próprio Jesus prometeu que se
sofrêssemos com Ele, também reinaríamos com Ele.
(2 Timóteo 2:12). Você vai reinar agora por um
pouquinho e sofrer muito mais tarde? Ou vai sofrer
um pouquinho agora e reinar para sempre? “Porque
para mim tenho por certo que as aflições deste
tempo presente não são para comparar com a glória
que em nós há de ser revelada!” (Romanos 8:18).
Está disposto a negar-se a si mesmo e tomar
sua cruz cada dia (Lucas 9:23), a vigiar e orar
para não entrar em tentação, para assim seguir
pelo caminho estreito e apertado que o levará para
uma coroa maior e recompensas eternas? (Mateus
26:41; 7:14).
Paulo disse: “Esquecendo-me das coisas que
para trás ficam, e avançando para as que estão
diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”
(Filipenses 3:13–14). Que Deus nos ajude a ser fiéis
até o fim de nossos dias. “Sê fiel até à morte, e darte-ei a coroa da vida” (Apocalipse 2:10). Em nome
de Jesus, amém.
(Profecia:) Eis que venho sem demora e
Minha recompensa está comigo. Que cada homem
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se examine a si mesmo de acordo com o que está
dentro dele — se é de ouro e de prata, ou de
madeira, feno ou palha, o que será queimado.
Cuidado para que também tu não sejas achado
com falta (Apocalipse 22:12;2 Coríntios 13:5;1
Coríntios 3:11–15).
Oh, que dia será quando você se juntar a
Mim no Meu reino para reinar Comigo para
todo o sempre. Terá alegria imensa, como nunca
conheceu, e verá glórias inéditas para você e saberá
que tudo valeu a pena. (2 Coríntios 4:17). Esta será
a compensação e a recompensa. As coisas que o
olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram
ao coração do homem, são as que preparei para os
Meus amados. (1 Coríntios 2:9–10).
Como o jovem se casa com a donzela, assim
os teus filhos se casarão contigo. Venho sem
demora. Guarda o que tens, para que ninguém
tome a tua coroa. Ao que vencer, e guardar até o
fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre
as nações. Ao que vencer, dar-lhe-ei assentar-se
Comigo no Meu trono, assim como Eu venci, e
Me assentei com Meu Pai no Seu trono (Isaías
62:5; Apocalipse 3:11; 2:26; 3:21).
Quando ajuntar cada filho
Deste mundo de pecado
Deus o aceitará de bom grado
Feliz por seu bom trabalho.
— Mateus 25:21
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C apítulo oito

A Ira de Deus e a Batalha
de Armagedom

D

epois da Ressurreição e de todos os
salvos serem sobrenaturalmente elevados
para encontrarem Jesus nas nuvens, será
derramada a Ira de Deus sobre as forças do
Anticristo que foram deixadas para trás. A
Igreja terá sido sobrenaturalmente resgatada da
Grande Tribulação deste mundo ímpio e estará
no Céu com Jesus, participando de uma festa
maravilhosa, a Ceia das Bodas do Cordeiro.
Enquanto isso, haverá inferno na Terra, pois Deus
derramará Seus julgamentos sobre os ímpios que
aqui ficaram.
Quando terminar o nosso testemunho aqui, o
Senhor colherá todo bom trigo que e o levará para
o Seu celeiro, no andar de cima. Os fazendeiros
sempre guardam o trigo colhido na parte de cima
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no celeiro, fora do alcance de porcos, ratos, vermes
e da umidade. O Senhor dirá aos Seus anjos, Seus
ceifeiros: “Colhei o trigo e recolhei-o no Meu
celeiro!” (Mateus 13:30.) Depois disso, segundo
o capítulo 14 de Apocalipse, quando o Seu trigo
estiver guardado em segurança no celeiro celestial,
Ele lançará Suas uvas da ira, todas as forças do
Anticristo, no lagar da Sua indignação. (Apocalipse
14:14–20.)
A Ceia das Bodas do Cordeiro será realizada no
Céu, enquanto a Ira de Deus estiver acontecendo na
Terra. Quando por fim Seus filhos estiverem todos
em segurança, quando Ele tiver levado todos para
junto de Si, fora deste mundo, longe dos ímpios
que perseguem e causam tantas tribulações aos Seus
filhos, Deus derramará Seus julgamentos, as Sete
Taças da Ira de Deus!
Deus vai lidar com o Anticristo e com o seu
império de maneira muito semelhante a como lidou
com o faraó e o antigo império egípcio nos tempos
de Moisés. Ele destruiu as riquezas do Egito, sua
liderança, seus exércitos, carros, armas e quase tudo
o que tinham. O Egito foi deixado totalmente
impotente. Suas tropas morreram afogadas no Mar
Vermelho enquanto os Filhos de Deus saíam da
tribulação rumo à Terra Prometida.
Depois de retirar os Seus deste mundo,
Deus derramará Seus juízos e ira sobre as forças
do Anticristo. Até a maior ira de todas, quando o
próprio Jesus, acompanhado de Suas forças celestiais
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ressuscitadas e glorificadas, regressar em majestosos
cavalos de batalha brancos vindos do céu, em uma
invasão para vencer a Batalha de Armagedom, derrotar
as forças do Anticristo e se apoderar do mundo.
Na leitura sobre este período horrível dos
últimos julgamentos de Deus, lembre-se que isso só
acontece depois do Arrebatamento, depois de Jesus
vir, reunir Seus Santos, Sua Igreja, os crentes nascidos
de novo, e nos levar a todos com Ele para a grande
Ceia das Bodas do Cordeiro nos lugares celestiais.
Então, depois de ter retirado os Seus deste mundo
anticristo que rejeita o Evangelho, Ele envia Suas
últimas e poderosas pragas e juízos sobre os homens
rebeldes e obstinados recusarem a verdade de Deus e
escolheram acreditar nas mentiras do Diabo.
As taças da ira

No capítulo 16 do Apocalipse, encontramos
uma vívida descrição do inferno que vai ser
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desencadeado aqui na Terra, depois que Jesus
Cristo abandonar e retirar Sua igreja. Deus então
derramará Seus juízos sobre o reino mundial
do Anticristo. Em Apocalipse 15, o capítulo
introdutório desse acontecimento, vemos que
esses castigos finais serão dados por “sete anjos,
que tinham as sete últimas pragas; porque nelas é
consumada a ira de Deus.” (Apocalipse 15:1.) —
Agora, vejamos sobre essas pragas:
“Então ouvi, vinda do templo, uma grande
voz que dizia aos sete anjos: Ide, e derramai sobre
a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro
saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu
uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham
o sinal da besta e que adoravam a sua imagem.”
(Apocalipse 16:1–2). Esta primeira praga é
derramada sobre a terra e os homens que seguiram
a besta, os seguidores do Anticristo que aceitaram a
sua marca e adoraram a sua imagem, neles aparecem
chagas, chagas horríveis! Talvez os diversos tipos de
câncer na pele que tantas as pessoas estão tendo hoje
em dia, sejam percursores das chagas que cairão
sobre os seguidores da Besta, os ímpios que são
deixados para trás para receberem os juízos de Deus.
“O segundo anjo derramou a sua taça no mar,
que se tornou em sangue como de um morto, e
morreram todos os seres viventes que estavam no
mar.” (Apocalipse 16:3.) Algumas dessas pragas
terão sido lançadas pelos juízos de Deus contra o
reino do Anticristo, durante a Tribulação, sob as
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Sete Trombetas, descritas em Apocalipse, capítulos
8 e 9, mas, então, seus efeitos foram apenas parciais,
pois um terço foi destruído — um terço das águas
se tornaram em sangue, um terço das árvores foram
queimadas e assim por diante. Agora, nas Sete Taças
da Ira, a destruição parece ser total. Diz que o mar
se tornou em sangue, pelo visto todo o mar, e tudo
o que vivia no mar morreu.
“O terceiro anjo derramou a sua taça nos
rios e nas fontes das águas, e se tornaram em
sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo
és tu, ó Senhor, que és e que eras, o Santo, porque
julgaste estas coisas; porquanto derramaram o
sangue de santos e de profetas, também tu lhes deste
sangue a beber; são merecedores disto. E ouvi uma
voz do altar responder: Na verdade, ó Senhor Deus
Todo-poderoso, verdadeiros e justos são os teus
juízos” (Apocalipse16:4–7).
O terceiro anjo derramará a sua taça sobre os
rios e as fontes e eles se converterão em sangue.
Não haverá como beber água, não haverá nada
para beber senão sangue. E o anjo diz que eles são
merecedores disso porque derramaram o sangue
dos profetas de Deus e de Seus filhos e Seu povo,
de modo que também merecem beber sangue.
Como o sangue dos mártires é vingado. Aqueles
que clamavam debaixo do altar no Céu no capítulo
6 de Apocalipse: “Até quando, ó verdadeiro e santo
Soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos
que habitam sobre a terra?” (Apocalipse 6:9–10).
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“O quarto anjo derramou a sua taça sobre o
sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens
com fogo. Os homens foram abrasados com
grande calor, e blasfemaram contra o nome de
Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas
não se arrependeram para lhe darem glória”
(Apocalipse 16:8–9). Deus vai fazer com que o
calor intenso do sol seja multiplicado sete vezes
(Isaias 30:26). As pessoas serão abrasadas pelo
fogo, mas ainda não se arrependerão nem se
voltarão ao Senhor.
“O quinto anjo derramou a sua taça sobre
o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso.
Os homens mordiam as suas línguas de dor, e
por causa das suas dores, e por causa das suas
chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e
não se arrependeram das suas obras.” (Apocalipse
16:10,11.) Aqui está a imagem dos ímpios, deixados
na Terra, abandonados por Deus e por Seus filhos,
deixados com seus sofrimentos, seus tormentos,
suas torturas e suas pragas, lambendo suas chagas,
bebendo sangue, abrasados com fogo e agora
finalmente em trevas, tateando sob trevas tão densas
que nem sequer veem onde andam.
As pragas serão tão ruins que os homens
morderão as línguas de dor e procurarão a
morte mas não a encontrarão, sem, contudo se
arrependem dos seus pecados. Pensem nisso. Apesar
dos juízos de Deus, não se arrependerão de seus
pecados, não clamarão a Deus pedindo perdão.
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Isaías previu este tempo de ira e profetizou:
“Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor
e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e para
destruir do meio dela os pecadores. As estrelas
dos céus e os astros não darão a sua luz. O sol se
escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a
sua luz” (Isaías 13:9–10). Vai haver tanta fumaça e
escuridão que sequer conseguirão ver o Sol, a Lua
ou as estrelas.
“Visitarei sobre o mundo a sua maldade, e
sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a
arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos
cruéis. Pelo que farei estremecer os céus; e a terra se
moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor
dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente
ira. Cada um será como a corça que foge, e como a
ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para
o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. (Isaías
13:11, 13–14). Não haverá nenhum lugar para ir
para alguns deles, não haverá refúgio nenhum. Não
haverá nenhum lugar para onde fugir porque toda
a Terra se tornará em área de calamidade sob estes
medonhos julgamentos de Deus.
A sexta e a sétima taças

“O sexto anjo derramou a sua taça sobre o
grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para
que se preparasse o caminho dos reis do Oriente.
Então vi três espíritos imundos, semelhantes a rãs,
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saírem da boca do dragão, da boca da besta e da
boca do falso profeta. São espíritos de demônios,
que operam sinais, e vão ao encontro dos reis de
todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha,
naquele grande dia do Deus Todo-poderoso.”
(Apocalipse 16:12–14).
O sexto anjo seca o grande rio Eufrates para
preparar o caminho dos reis do Oriente e dos
exércitos do Oriente. De fato, os reis e exércitos de
toda a Terra serão convocados para uma última e
grande batalha — ainda em rebelião violenta contra
Deus, Seus anjos e Suas hostes. Ainda querem
conquistar a Terra. Ainda insultando, amaldiçoando
Deus e criando ainda mais destruição em uma
última guerra horrível chamada “A Batalha do
Grande Dia do Deus Todo-poderoso “ Convocados
pelos espíritos malignos do próprio Satanás,
pelo Anticristo e pelo seu falso profeta. Próximo
versículo:
“Eis que venho como ladrão! Bem-aventurado
aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não
andar nu, e não se veja a sua vergonha. Então
congregaram os reis no lugar que em hebraico
se chama Armagedom” (Apocalipse 6:15–16).
Você provavelmente já ouviu falar da Batalha de
Armagedom. Em quase todas nova guerra mundial,
as pessoas pensaram se Armagedom teria chegado
finalmente. Mas esses conflitos foram apenas
“trailers” desta última e pior de todas as guerras, que
acontecerá no fim da Era do Homem.
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“Armagedom” significa literalmente o
“Monte de Megido”, que é um morro grande e
de pico arredondado no meio do Vale de Megido
na parte central de Israel, entre Haifa e Jerusalém.
Nos mapas ou é chamado o Vale de Jizreel, ou
a Planície de Esdrelon, e no meio encontra–se
um lugar chamado Har–Megido ou Monte de
Megido. E é à volta deste monte que se travará
a “Batalha do Grande Dia do Deus Todo–
Poderoso”!
A Batalha de Armagedom de fato ocorrerá sob
a sétima taça da Ira de Deus. Contudo, as forças e
exércitos do Anticristo são congregados de todas as
partes do mundo na sexta taça, e depois do que a
batalha acontece e caem do céu grandes pedras de
granizo e ocorre um grande terremoto sob a sétima
taça. Portanto é depois de eles se terem ajuntado
sob a sexta taça e de serem convergidos para este
Vale de Megido que rodeia o Monte de Megido,
Armagedom, que o sétimo anjo derramará a sua
taça no ar.
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Então Jesus deixa um aviso aqui para qualquer
pessoa que queira escapar a estes horrores: “Eis que
venho como ladrão. É melhor que esteja pronto
para o Arrebatamento, para a Ressurreição, quando
Eu vier antes disto tudo, se você quiser escapar de
todo este inferno!” E Ele diz que é para você vigiar e
guardar os seus vestidos. — Que vestidos são esses?
— Esse paletó e gravata que você está usando? — Esse
adorável vestido que você tem? — Claro que não! Ele
está falando do “manto de justiça e dos vestidos da
salvação” (Isaías 61:10), não de roupa natural! Ele diz:
“Para que não sejas achado nu”. Isso quer dizer, para
que você não seja achado sem a salvação, sem o Seu
manto de justiça, sem estar salvo. (Ver Zacarias 3:4;
Mateus 22:10–13; Apocalipse 3:5, 18; 19:8.)
“O sétimo anjo derramou a sua taça no ar,
e saiu grande voz do templo do céu, do trono,
dizendo: ‘Está feito’. E houve relâmpagos, vozes,
trovões, e um grande terremoto, como nunca tinha
havido desde que há homens sobre a terra, tal foi o
terremoto, forte e grande. A grande cidade fendeuse em três partes, e as cidades das nações caíram.
Deus se lembrou da grande Babilônia, para lhe dar
o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as
ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E
sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada,
pedras que pesavam cerca de um talento. E os
homens blasfemaram contra Deus por causa da
praga da chuva de pedra, porque a sua praga era
muito grande” (Apocalipse 16:17–21).
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Ao ser derramada a sétima taça, uma voz do
trono diz: “Está feito!”, ou seja, “Isto é o Fim!” – A
última cena desse drama de todos os estragos que o
homem fez sobre a Terra. Esta é a sua última cena,
esta última e terrível batalha — a guerra — criando
a maior destruição possível. É a desumanidade do
homem para com o homem.
Um último grande terremoto vai destruir as
cidades. Isaías também teve visões dessa grande
e última destruição total do sistema de cidades
no tempo da Batalha de Armagedom quando ele
falou do “dia da grande matança, quando caírem as
torres”. (Isaías 30–25.)
As visões apocalípticas de João da sexta e da
sétima taças no Apocalipse remetem à descrição
da Batalha de Armagedom encontrada em
Ezequiel 38 e 39. Ele diz que vai haver um grande
tremor quando Deus finalmente decidir julgar
o Anticristo depois de esse ter se apoderado de
Israel. Lemos em de Daniel 11, Apocalipse 11 e
13 que o Anticristo estará lá durante três anos e
meio, sendo Jerusalém o seu quartel general, a
partir do qual governará o mundo. Mas depois de
ter causado tantos problemas, perseguir o povo
de Deus, os filhos de Deus, cristãos, judeus e
muçulmanos por todo o mundo, Deus finalmente
vai ter que para–lo.
Quando os julgamentos caírem sobre o
Anticristo e sobre o seu reino mundial, sobre o seu
reino anti–Deus, anti–Cristo, anti–religião, em
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que ele tentou fazer a si próprio Deus, o Senhor vai
enviar grandes terremotos a Israel, porque será ali a
sua capital.
“No meu zelo e no fogo do meu furor eu digo
que naquele dia haverá um grande tremor na terra
de Israel. Tremerão diante da minha face os peixes
do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos
os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os
homens que estão sobre a face da terra. Os montes
cairão e os precipícios se desfarão, e todos os muros
desabarão por terra.” (Ezequiel 38:19–20). Isto sem
dúvida que parece ser parte da Ira de Deus, não
parece? — Um terremoto fortíssimo!
“Contenderei com ele por meio da peste e
do sangue; chuva inundante, grandes pedras de
saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as
suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem
com ele.” (Ezequiel 38:22). O que foi que lemos
em Apocalipse que fazia parte da Ira de Deus? —
Enormes pedras de saraiva de uns 50 quilos cada!
“Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me
darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então
saberão que eu sou o Senhor.” (Ezequiel 38:23).
Se você quer saber como esta guerra será,
esta guerra final, a guerra de Armagedom, esta
confrontação direta entre as forças de Deus e
os Seus anjos contra as forças do Diabo e o seu
povo, leia Ezequiel 39. Mas por agora voltemos ao
Apocalipse para um perspectiva geral das forças,
logística e táticas usadas nesta medonha batalha.
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Imediatamente após a descrição da gloriosa
Ceia das Bodas para os salvos, o capítulo 19 de
Apocalipse dá uma imagem magnificente da vitória
gloriosa de Cristo e dos Seus santos e do Seu reino
sobre o reino das trevas na conclusão da Ira de
Deus, ponto final! João escreve:
Vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco.
O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga
e peleja com justiça. Os seus olhos eram como
chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos
diademas. Ele tinha um nome escrito, que ninguém
sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um
manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se
chama é o Verbo de Deus. (Apocalipse 19:11–13).
Este sem dúvida é Jesus! “O Verbo que se fez carne,
e habitou entre nós.” (João 1:14).
Aqui temos Jesus Cristo, coroado com
muitas coroas, não mais como Salvador, não mais
como bebê numa manjedoura, não mais com
misericórdia. Ele agora vem com justiça e juízo. Ele
agora está vindo como um grande guerreiro e como
juiz, para fazer guerra, como Rei dos reis e Senhor
dos senhores!
“Seguiam-no os exércitos que estão no céu,
em cavalos brancos, e vestidos de linho fino,
branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada,
para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara
de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho
do furor e da ira do Deus Todo-poderoso. No
manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome: REI
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DOS REIS, E SENHOR DOS SENHORES”
(Apocalipse 19:14–16).
Aqui temos precisamente o fim da Ira de Deus
e o seu completo cumprimento: esta grande invasão
vinda do espaço sideral feita pelo Senhor e Seus
exércitos, para conquistar o mundo e estabelecer
o Seu reino. Vamos cavalgar com Jesus como
“cavaleiros fantasmas vindos do céu”! Viremos
do céu, em nossos cavalos celestiais, uma invasão
do espaço sideral — para este mundo, seremos
alienígenas.
“Da sua boca saía uma espada afiada”
(Apocalipse 19:15). Ele vai feri-los com Sua Palavra.
“Os mundos foram criados pela Palavra de Deus”
(Hebreus 11:3). Se Ele consegue fazer o Mundo
inteiro e o Universo inteiro só através de falar a
Palavra, quanto mais pode Ele ferir as nações pela
Sua Palavra!
“Ele as regerá com vara de ferro.” Quando
Jesus morreu na cruz, Ele era Deus nas mãos dos
homens!. Mas desta vez não vai ser Deus nas mãos
do homem perverso e pecador, vão ser os homens
pecadores e perversos nas mãos de Deus, que vai
lhes dar o castigo merecido
“Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do
furor e da ira do Deus Todo-poderoso. No manto,
sobre a sua coxa tem escrito o nome: REI DOS
REIS, E SENHOR DOS SENHORES” (Apocalipse
19:15–16). Este quadro da grande final dos
julgamentos de Deus, com Cristo vindo e lançando
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os perversos no grande lagar da ira de Deus, é
até mais claro anteriormente nos capítulo 14 de
Apocalipse, onde lemos sobre as duas grandes ceifas.
Mas seguindo esses versículos sobre o
arrebatamento aparece uma colheita totalmente
diferente: “Outro anjo saiu do templo, que está no
céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda
outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o
fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice
afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada, e vindima
os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas
estão maduras.” (Apocalipse 14:17–18).
“E o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as
uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar
da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade,
e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos,
pelo espaço de mil e seiscentos estádios (320
quilômetros)” (Apocalipse 14:19–20). O massacre
em Armagedom vai ser tão horrível que vai escorrer
sangue por uns 320 quilômetros, em alguns lugares
a profundidade será tal que alcançará os freios dos
cavalos.
O profeta Joel também previu este
ajuntamento dos perversos em Armagedom, ao
serem lançados no lagar da Grande Ira de Deus,
quando profetizou: “O Senhor troveja diante
do seu exército; muito grande é o seu arraial e
poderosos são os que executam a sua palavra.
O dia do Senhor é grande e muito terrível,
quem o poderá suportar? Proclamai isto entre
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as nações: Santificai uma guerra! Suscitai os
valentes! Cheguem-se, subam todos os homens de
guerra. Forjai espadas das relhas dos vossos arados,
e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: Eu
sou forte. Ajuntai-vos, e vinde, todos os povos em
redor, e congregai-vos ali. Ó Senhor, faze descer os
teus valentes” (Joel 2:11; 3:9–11).
“Lançai a foice, porque já está madura a seara.
Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos
dos lagares transbordam; porque a sua malícia é
grande. Multidões, multidões no vale da decisão!
Porque o dia do Senhor está perto, no vale da
decisão.” (Joel 3:13–14). O massacre e a carnificina
neste “dia do Senhor” em Armagedom vão ser
tão extensos, tão maus, que se formos ver atrás ao
Apocalipse 19 veremos que Deus nessa altura vai
convidar os Seus lixeiros, os abutres e urubus do
mundo, para virem e fazerem um grande banquete
sobre os reis e capitães e exércitos do Anticristo.
“Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou
com grande voz a todas as aves que voavam pelo
meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos para a ceia do
grande Deus” (Apocalipse 19:17). Ele convida as
aves do ar comedoras de carniça para que façam
um banquete sobre os corpos destas pessoas que
se rebelaram contra Deus e tentaram lutar contra
Deus bem até fim! — Mesmo depois dos Seus
julgamentos, mesmo depois de Ele ter feito tantos
milagres e de ter levado o Seu povo para fora das
suas sepulturas e para fora da superfície da Terra
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pelo céu adentro para estar com Ele no Céu. Elas
O odeiam mais ainda e lutam ainda mais contra
Ele! Por isso, este anjo grita para todos estas aves
imundas: “Vinde, e ajuntai-vos para a ceia do
grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes
de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros,
carnes de todos os homens, livres e escravos,
pequenos e grandes.” (Apocalipse 19:17–18).
A descrição de Ezequiel desta horrível Batalha
de Armagedom faz um paralelo notável com a
de João, em que Deus diz: “Dize as aves de toda
espécie, e a todos animais do campo: Ajuntai–vos
e vinde, vinde de toda parte para o Meu sacrifício,
que Eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos
montes de Israel, e comei carne e bebei sangue!
Comereis a carne dos poderosos e o sangue dos
príncipes da Terra... e vos fartareis à Minha mesa,
de cavalos, e de carros, e de valentes e de todos os
homens de guerra, diz o Senhor Deus!” (Ezequiel
39:17– 20.) Agora, de volta onde estávamos antes
em Apocalipse:
“E vi a besta (o Anticristo) e os reis da terra, e
os seus exércitos reunidos, para guerrearem contra
aquele (Jesus) que estava montado no cavalo e Seu
exército” (Apocalipse 19:19.) — Que absurdo! —
Que presunçoso! “Guerrearão contra o Cordeiro
(Jesus), e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor
dos senhores e o Rei dos reis; vencerão também
os que estão com ele, chamados eleitos, e fiéis”
(Apocalipse 17:14.)
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Os seguidores do Anticristo, os rebeles que
desafiaram Deus, tentam fazer guerra contra o
próprio Jesus e Suas forças, Seus filhos ressurretos,
Seus cristãos. É aí que ultrapassam os limites,
porque ele é o Senhor de todos os senhores e Rei de
todos os reis. É quando são totalmente derrotados.
Do céu, virão os grandes exércitos do céu
guiados por Jesus Cristo, num cavalo branco para
destruir o anticristo e o seu reino nesta grande
batalha sobrenatural tomar a terra, para estabelecer
o reino de Deus, e restaurar a Terra à beleza do
Jardim do Éden.
“Vede, o Senhor vem com milhares de Seus
santos, para fazer juízo contra todos, e para fazer
convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras
ímpias que impiamente praticaram, e de todas as
duras palavras que ímpios pecadores contra ele
proferiram. (Judas14–15). A palavra traduzida
como “fazer convictos” é, no original Grego é
“exelegcho”, que literalmente significa “condenar
totalmente” ou “punir”.
“E a besta foi presa, e com ela o falso profeta
que diante dela fizera os sinais com que enganou os
que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a
sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago
de fogo que arde com enxofre” (Apocalipse 19:20).
Finalmente o Anticristo recebe aquilo que merece. Ele
e o seu ministro chefe de propaganda, o falso profeta,
são tirados da Batalha de Armagedom e arremessados
diretamente no Inferno, no Lago de Fogo.
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“Os demais foram mortos pela espada que saía
da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das
suas carnes” (Apocalipse 19:21). O que acontece a
todas essas pessoas que receberam a marca da besta,
os seus seguidores que perseguiram e prenderam e
mataram os cristãos? “Se alguém matar à espada,
necessário é que seja morto à espada. Aqui está a
perseverança e a fidelidade dos santos.” (Apocalipse
13:10 - RCA).
“Deus é justo: Ele dará em paga tribulação aos
que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados,
alívio conosco, quando do céu se manifestar
o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em
chama de fogo. Ele tomará vingança dos que não
conhecem a Deus e dos que não obedecem ao
evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles por castigo
padecerão eterna perdição, banidos da face do
Senhor e da glória do seu poder, quando vier para
ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em
todos os que creram” (2 Tessalonicenses 1:6–10).
Jesus vai atacar inesperadamente num poderoso
cavalo branco de batalha numa invasão poderosa
do espaço sideral e vai simplesmente proferir a Sua
Palavra como um trovão, uma espada afiada, e vai
massacrar os Seus inimigos, aqueles que resistiram,
rebelaram-se contra Ele, atribularam, torturaram e
atribularam os Seus filhos! A Bíblia diz: “Se eu afiar
a minha espada reluzente, e a minha mão travar do
juízo, tomarei vingança contra os meus inimigos,
e retribuirei aos que me odeiam. Embeberei as
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minhas setas de sangue, e a minha espada se fartará
de carne: o sangue dos mortos e dos cativos, e as
cabeças dos chefes dos inimigos. Regozijai-vos, ó
nações, com o seu povo, pois o Senhor vingará o
sangue dos seus servos, tomará vingança contra os
seus inimigos, e purificará a sua terra e o seu povo.”
(Deuteronômio 32:41–43). As forças do Anticristo
são massacradas pela espada que sai da boca de
Cristo, a qual, obviamente, simboliza a Palavra
de Deus. Pois “[Deus] julgará com justiça os
pobres, e repreenderá com equidade os mansos da
terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o
sopro dos seus lábios matará o ímpio.” (Isaías 11:4).
“O nosso Deus é fogo consumidor” (Hebreus
12:29). Por isso, a espada da Sua Palavra que
procede da Sua boca evidentemente que vai ser
como fogo para devorar os Seus inimigos. “O
Senhor virá em fogo, e os seus carros como um
torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua
repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo
e com a sua espada entrará o Senhor em juízo
com toda a carne, e os mortos do Senhor serão
multiplicados.” (Isaías 66:15–16).
“Serão os mortos do Senhor, naquele dia,
desde uma extremidade da terra até a outra. Não
serão pranteados, não serão recolhidos, nem
sepultados, mas serão como estrume sobre a face
da terra” (Jeremias 25:33). Quão terrível será o
holocausto das guerras e juízos de Deus sobre a
Terra e os ímpios!
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Quando Armagedom tiver terminado e o tiver
corrido muito sangue, vão sobrar tantos corpos que
a Escritura nos diz serão necessários sete meses para
enterrar todos os mortos em Israel. “Serão os mortos
do Senhor, naquele dia, desde uma extremidade
da terra até a outra. Não serão pranteados, não
serão recolhidos, nem sepultados, mas serão como
estrume sobre a face da terra” Ao percorrerem a
terra, vendo alguém o osso de homem, levantarlhe-á ao pé um sinal, até que os enterradores o
enterrem” (Ezequiel 39:14-15).
Embora o número de mortos desta batalha
não tenha precedentes, não vai ser total. Haverá
sobreviventes, inclusive nos exércitos do Anticristo,
o Senhor disse que vai poupar um sexto deles.
(Ezequiel 39:2). Deus vai ter misericórdia de alguns
e eles vão sobreviver.
O Senhor não vai aniquilar todo mundo durante
a ira de Deus, nem em Armagedom, quando as
forças do Anticristo serão aniquiladas. Vocês vão ver
no próximo capítulo deste livro, que é um estudo
detalhado do Milênio, a era dourada do Reino de
Cristo de mil anos na Terra, que vai haver muitos
sobreviventes. Provavelmente, os mais dignos e os que
merecem mais, e talvez até uns poucos dos indignos,
apenas para mostrar que eles nunca mudarão! Mas
este é um outro grande estudo que cobriremos com
mais pormenores no Capítulo seguinte.
A batalha de Armagedom não é apenas para
derrotar Satanás e as suas forças. Jesus e Seus
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seguidores tomam o controle do mundo, para
governá–lo como deveria ter sido governado desde o
início, se o homem não tivesse desobedecido a Deus
e seguido no seu próprio caminho. Deus vai assumir
o governo deste mundo e Ele vai virá–lo do lado
certo e governá–lo como deve ser governado, e nós
vamos ajudá–Lo! Por isso, a Batalha de Armagedom
vai ser a maior revolução de todos os tempos!
A justiça de Deus

Alguns dizem: Deus é um Deus de amor. Ele
nunca faria nada como aquilo que você descreveu
aqui!” — Bem, se Ele não for um Deus de justiça,
Ele não poderia ser um Deus de misericórdia e
amor! Se Ele não for um Deus de certo e errado e
sem diferença entre o bem e o mal, então Ele não
é Deus coisa nenhuma! E se Ele for um Deus de
justiça, então tem que chegar um tempo em que Ele
faz a justiça e executa Seus castigos.
Se você lutar demais contra Deus, Deus vai
lutar contra você! Ele geralmente é misericordioso e
dá à pessoa tempo para se arrepender, mas se ela não
se arrepende, se luta, resiste e se rebela ainda mais,
então chega uma hora em que Seus juízos chegam.
O Anticristo e suas forças não apenas vão
se recusar a se submeter ao Príncipe da Paz, mas
em último ato de rebeldia violenta deles contra
Cristo e o Seu reino, vão enviar exércitos e tentar
literalmente lutar e fazer guerra contra Ele — a
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Batalha de Armagedom. Lutarão contra Ele até ao
último recurso.
Portanto, quando Cristo finalmente assumir
o controle, vai ter que ser à força e com poder,
“com grande poder e glória”. —Deus diz que Ele
vai “destruir os que destroem a Terra” (Apocalipse
11:18), aqueles que se recusarem a se render a Deus,
ao Seu Amor e ao Seu Filho Jesus Cristo, o único
Príncipe da Paz.
Ele é um Deus de amor! Na verdade “Deus é
amor” (1 João 4:8.), “não querendo que ninguém se
perca, senão que todos venham a arrepender-se.” (2
Pedro 3:9.) Se você ainda não O conhece e quiser
desfrutar da felicidade celestial agora e para sempre,
e escapar do inferno na Terra por vir e do inferno na
outra vida, então receba Jesus e a Sua dádiva de vida
eterna pedindo que Ele entre no seu coração.
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C apítulo nove

O Milênio

O

mundo hoje em dia está uma grande
bagunça e sendo governado por grandes
bagunceiros. Na verdade, nestes 6 mil anos de
tentativa, o ser humano nunca foi capaz de salvar-se
a si mesmo. Os planos do homem nunca tiveram
sucesso e nunca terão. Qualquer sistema, seja ele
capitalista, socialista, comunista, democrático
ou uma ditadura — não importa —, sem Deus,
sempre vai ser um fracasso total. E embora o último
governo mundial do homem que se levantará sob a
chefia do Anticristo pretenda ser o governo melhor,
mais poderoso e mais ideal que já existiu, acabará
por ser o pior governo que o mundo já conheceu.
O governo mais ideal do homem vai cair
de cara no chão. Mas depois Deus vai intervir
e endireitar as coisas de verdade. Apenas a
intervenção direta e enérgica do próprio Deus pela
Segunda Vinda de Jesus Cristo para estabelecer na
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Terra o Seu reino de regime totalmente justo trará
um reino de verdadeira perfeição, com paz e justiça
para todos.
Logo após o regresso de Jesus e o
arrebatamento e ressurreição da igreja, os Seus filhos
nascidos de novo se juntarão ao Senhor naquela
maravilhosa Ceia das Bodas do Cordeiro no céu.
Enquanto isso, os ímpios estarão sofrendo a ira de
Deus na Terra, onde finalmente se reunirão sob a
chefia do seu líder, o Anticristo, para tentarem fazer
guerra contra o próprio Jesus Cristo e Suas forças na
Batalha do Armagedom.
Nessa grande batalha final, as forças de Deus
alcançarão uma vitória gloriosa sobre as forças de
Satanás, derrotando o Anticristo e o Falso Profeta.
Então, Jesus Cristo assumirá o controle total do
mundo e o organizará e governará como teria sido,
se o ser humano tivesse se submetido a Deus.
A Bíblia diz que esse período espantoso durará
mil anos, pelo que os estudiosos das profecias
bíblicas o denominam Milênio. As Escrituras estão
repletas de descrições desse lindo período milenar.
Na verdade, fala mais da Segunda Vinda de Cristo e
do Seu governo e reino na Terra como Rei, do que
fala da Primeira Vinda.
Afinal, esse é todo o propósito. Esse é o final
maravilhoso. Por isso, a Palavra de Deus oferece
uma descrição literal e exata de como será o
formidável governo e o reino visível de Cristo na
Terra.
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Sobreviventes do Armagedom

No último capítulo que estudamos,
aprendemos que quando Jesus voltar à terra para
a Batalha de Armagedom haverá uma grande
destruição e morte, segundo a palavra de Deus.
Contudo, alguns vão sobreviver a isso. Haverá
sobreviventes. A Palavra de Deus diz: “Bemaventurado e santo aquele que tem parte na
primeira ressurreição (o Arrebatamento): sobre
este não tem poder a segunda morte, mas serão
sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com
Ele mil anos” (Apocalipse 20:6). Jesus também
prometeu aos que Lhe são fiéis: “Ao que vencer e
guardar até ao fim as Minhas obras, Eu lhe darei
poder sobre as nações: e com vara de ferro as regerá”
(Apocalipse 2:26,27).
Então, quem são as pessoas que a Sua Palavra
diz que formarão nações inteiras durante o Milênio,
sobre as quais os santos de Deus salvos e nascidos
de novo reinarão com vara de ferro? É óbvio que
muitos dos que não são salvos sobreviverão à ira de
Deus e à Batalha do Armagedom, e entrarão vivos
no Milênio. É certo que ou são bem resistentes, ou
foram protegidos sobrenaturalmente, ou o Senhor
teve muita misericórdia deles para permitir que
sobrevivam a tudo aquilo.
Talvez, no Armagedom, os piores de todos
serão mortos — os réprobos, aqueles que adoraram
o Diabo e o Anticristo. Talvez todos esses sejam
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mortos durante esta guerra horrível. Depois as
outras pessoas, as que merecerem e forem dignas,
terão outra chance. Durante mil anos o reino do
Senhor estará estabelecido aqui na Terra a fim de
tentar salvar o que puder e quem puder, e lhes
dar outra chance — ou talvez a primeira chance,
de verem o reino de Deus, ouvirem a Sua voz e
as Suas leis, regras e Palavras, e se arrependerem.
Elas terão a oportunidade de acreditar e receber, se
arrependerem e O aceitarem como Rei.
“Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim
na terra, como no céu” (Mateus 6:10)

No capítulo 19 do livro do Apocalipse, lemos
a descrição magnífica e maravilhosa que João faz
da vinda de Jesus Cristo com os exércitos do céu
para derrotar e destruir o Anticristo e suas forças
na Batalha de Armagedom. A cronologia dos
acontecimentos que encontramos em Apocalipse
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20, temos um relance espantoso do período do
Milênio:
“E vi descer do céu um anjo que tinha a chave
do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele
prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo
e Satanás, e amarrou-o por mil anos, e lançou-o no
abismo e ali O encerrou e pôs selo sobre ele para
que mais não engane as nações, até que os mil anos
se acabem; e depois importa que seja solto por um
pouco de tempo”. (Apocalipse 20:1-3).
O Diabo será preso e lançado como prisioneiro
no poço do abismo durante mil anos, sem restar
ninguém para tratar dos seus negócios. Durante mil
anos, não nos incomodará e não mais chefiará as
suas legiões e os seus demônios pela face da Terra
para atormentarem o mundo e seus habitantes.
Durante esses mil anos, enquanto o Diabo estiver
preso no abismo, os santos viverão e reinarão
com Cristo durante mil anos — incluindo todos
os recém-chegados que resistiram ao Anticristo e
rejeitaram a Marca da Besta.
“E vi tronos; e assentaram-se sobre eles e foilhes dado o poder de julgar: e vi as almas daqueles
que foram degolados pelo testemunho de Jesus e
pela Palavra de Deus, e que não adoraram a Besta
nem a sua imagem, e não receberam a marca nas
suas testas nem nas suas mãos; e viveram e reinaram
com cristo durante mil anos. Serão sacerdotes de
Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos.
Mas os outros mortos (os que não estão salvos)
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não reviveram até que os mil anos se acabaram”.
(Apocalipse 20:4-6).
Durante o Milênio, Jesus vai reinar e
governar pessoalmente, com a participação de Seus
seguidores. Espero que vocês não fiquem muito
desapontados, mas nosso trabalho não terminará
com a ressurreição e o arrebatamento. Ainda vamos
estar ocupados, governando e reinando com Jesus.
Existem pessoas que ficam sonhando que, após
a volta de Jesus, ficaremos em algum lugar distante
denominado Céu. O Céu não vai estar em um
lugar distante, mas bem aqui na Terra, um céu na
Terra durante o Milênio. Vamos governar e reinar
com Cristo aqui mesmo na Terra sobre as nações e
pessoas não salvas que restarem, as que não foram
destruídas pelos juízos de Deus sobre o reino do
Anticristo.
Todos os dias, milhões de cristãos ao redor do
mundo fazem a oração: “Venha o Teu reino, seja
feita a Tua vontade, assim na terra como no céu”.
Mas tenho certeza que a maioria não percebe a
magnitude dessa afirmação no Pai Nosso e como
acontecerá de verdade e será cumprida literalmente.
Na realidade, vai ser como o Céu, o Céu na Terra,
com a vontade de Deus sendo feita e vindo o seu
Reino — assim na Terra como no Céu.
O profeta Daniel descreveu a tomada dos
governos deste mundo pelo reino milenar de Cristo,
na sua famosa visão no capítulo 2 de Daniel. Ele
viu uma grande imagem, que representava os vários
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impérios mundiais da História, sendo destruídos
por “uma pedra que feriu a estátua nos pés”,
fazendo-a em pedaços que são levados pelo vento
como a pragana das eiras. “Mas a pedra que feriu a
estátua se fez um grande monte (reino), e encheu
toda a Terra” (Daniel 2:34,35).
“Porque nos dias destes reis” — os dez dedos
dos pés da estátua, os dez últimos líderes de
governos que cooperam totalmente e se submetem
ao Anticristo (Ver Apocalipse 17:12-14) — “o Deus
do Céu levantará um Reino que não será jamais
destruído; e este Reino não passará a outro povo;
esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será
estabelecido para sempre”. (Daniel 2:44).
Um dia destes, muito em breve, o rei vai
regressar e reassumir exigir o Seu reino. O Reino do
Altíssimo virá e destruirá todos os reinos anticristo do
mundo. Deus aniquilará todos os reinos do mundo,
mas não todos os povos. Muitas pessoas ainda estarão
aqui, mas o povo de Deus estará governando. “E
foram-lhe dados o domínio e a honra e o Reino, para
que todos os povos, nações e línguas O servissem: o
Seu domínio é um domínio eterno que não passará,
e o Seu Reino o único que não será destruído. Mas
os santos do Altíssimo receberão o Reino e possuirão
o Reino para todo o sempre, e de eternidade em
eternidade” (Daniel 7:14,18).
Quer o homem goste, quer não, Deus será
supremo, Jesus reinará de costa a costa, nós
governaremos e reinaremos com Ele com aquela
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vara de ferro. “E foi dado o juízo aos santos do
Altíssimo; e chegou o tempo em que os santos
possuíram o Reino. E o Reino e o domínio e a
majestade do Reino debaixo de todo o Céu, serão
dados ao povo dos santos do Altíssimo: o seu Reino
será um Reino eterno, e todos os domínios O
servirão e Lhe obedecerão”. (Daniel 7:22,27).
Um dia destes vamos ter um país só nosso,
graças a Deus. Na verdade, será o nosso país, um
país no mundo inteiro, em toda a Terra, o reino de
Deus na Terra. Não mais reinará a filosofia cruel,
egoísta, de homem lobo do homem que favorece os
mais fortes e poderosos, onde o poder é o correto.
Ele será dado àqueles que realmente têm o direito
de governar devido ao que o homem réprobo de
hoje considera fraquezas: o amor, a mansidão, o
perdão e a fé em Deus e na Sua Palavra.
Os mais fracos e mais mansos se tornarão as
influências mais poderosas da Terra, que governarão
o mundo com amor e uma “vara de ferro” de
força amorosa a fim de compelirem as nações a se
submeterem às leis de Deus, reconhecerem a Sua
autoridade e obedecerem às Suas regras de vida,
amor, saúde e felicidade para um reinado de “paz na
Terra para os homens de boa vontade”. Só então,
sob do governo e reinado supremo e poderoso
de Cristo e dos filhos de Deus, todas as guerras
cessarão e o mundo por fim será governado de
maneira justa, com verdadeira equidade, liberdade,
paz, abundância e felicidade para todos.
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“E acontecerá nos últimos dias, que se firmará
o monte (reino) da casa do Senhor no cume dos
montes, e se exaltará por cima dos outeiros: e
concorrerão a Ele todas as nações. E virão muitos
povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor,
à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que
concerne aos Seus caminhos, e andemos nas Suas
veredas; porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a
Palavra do Senhor”. (Isaías 2:2,3).
Jesus Cristo vai estabelecer o Seu trono em
Jerusalém e fazer dela Sua capital do Milênio. E
de lá Ele governará e reinará sobre a Terra. “E Ele
exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá a
muitos povos: e estes converterão as suas espadas em
enxadões, e as suas lanças em foices: não levantará
espada nação contra nação, nem aprenderão
mais a guerrear”. (Isaías 2:4) O desarmamento
completo! Esse será o primeiro desarmamento
verdadeiramente genuíno do mundo, quando as
armas serão convertidas em instrumentos de paz.
Por fim, haverá paz na terra que nunca
terminará sob o reinado de Jesus Cristo, o Filho
de Deus e Príncipe da Paz. Os homens de guerra
de hoje serão finalmente detidos quando Deus
“destruir os que destroem a Terra” (Apocalipse
11:18). Só então os homens de paz, o Deus da paz
e o Príncipe da Paz governarão e reinarão e trarão
finalmente a “paz à Terra” (Lucas 2:14).
Então “todos os limites da terra se lembrarão
e se converterão ao Senhor: e todas as gerações
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das nações adorarão perante a Tua face. Porque o
Reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações.
Ele faz cessar as guerras até ao fim da Terra;
quebra o arco e corta a lança; queima os carros
no fogo!” (Salmo 22:27,28; 46:9). Ele vai acabar
com o mercado da guerra, vai quebrar as setas, as
espadas, os escudos e os arcos, etc. Todos aqueles
carros, aviões, tanques, mísseis, bombas e tudo será
queimado, graças a Deus.
Jesus disse aos Seus discípulos: “O reino de
Deus está dentro de vós” (Lucas 17:21), e isso é
verdade em relação a todos nós que conhecemos
e amamos o Senhor. Já temos o céu na Terra nos
nossos corações. Mas o problema é que ainda há
inferno a toda a nossa volta. Mas nesses dias Ele vai
acabar com todo esse Inferno na Terra e estabelecer
o Seu Reino de paz, justiça, equidade, retidão,
bondade, misericórdia e amor. E será literalmente o
céu na Terra. O Seu Reino não estará só dentro de
nós, mas também ao nosso redor.
“O Senhor Altíssimo e rei grande sobre toda
a terra (no Milênio). Ele nos submeterá os povos
e porá as nações debaixo dos nossos pés. Pois
Deus é o Rei de toda a Terra: cantai louvores com
inteligência. Deus reina sobre as nações: Deus se
assenta sobre o trono da Sua Santidade”. (Salmo
47:2,3,7,8)
“Os montes trarão paz ao povo e os outeiros
justiça. Julgará os pobres do povo, salvará os
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filhos do necessitado e quebrantará o opressor”.
(Salmo 72:3,4) O mundo verá um juiz justo,
um rei justo, um governante justo que terá um
governo justo. Não haverá mais corrupção, vícios,
crimes, suborno ou juízes e políticos trapaceiros,
mas sim um governo reto e justo, só justiça para
todos.
“Ele descerá como a chuva sobre a erva
ceifada, como os chuveiros que umedecem a
terra. Dominará de mar a mar, e desde o rio até às
extremidades da Terra”. (Salmo 72:6,8). — O reino
de Cristo na Terra vai cobrir o mundo inteiro. “Já
quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro
dos dominadores. Já descansa, já está sossegada a
Terra inteira; exclamam com júbilo”. (Isaías 14:5,7)
Não haverá mais grandes potências ou pobres
oprimidos — só o Reino de Jesus Cristo, céu na
Terra, equidade e justiça para todos e felicidade
eterna para sempre. “E todos os reis se prostrarão
perante Ele: todas as nações O servirão. E bendito
seja para sempre o Seu Nome glorioso: e enchase toda a Terra da Sua glória; amém e amém”.
(Salmo 72:11,19)
A vida na Terra durante o Milênio

O reino de Jesus Cristo durante o Milênio
será um reino dEle e Seus filhos sobre o que restar
deste mundo e dos habitantes não salvos. Nós, os
santos nascidos de novo, salvos e ressuscitados,
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teremos novos corpos sobrenaturais. Mas o resto do
mundo, aqueles que foram poupados e abençoados
o suficiente para sobreviverem e entrarem no
Milênio, ainda terão seus velhos corpos naturais.
Por conseguinte, a vida para eles vai, de certa forma,
continuar igual.
O Milênio vai ser quase que como uma
extensão desta era de agora, porque o mundo e os
seus povos ainda vão estar vivendo no tempo. Mas
para nós, que seremos ressuscitados e arrebatados
na Vinda de Cristo, o tempo não existirá mais
(Apocalipse 10:6.) Não vamos mais estar limitados
pelo tempo. Mas aqueles que ainda restarem sobre
a Terra, depois de terem sobrevivido aos horrores
da ira de Deus sobre os ímpios, ainda vão estar
limitados pelo tempo e espaço, como era antes de
irmos para junto de Jesus.
As pessoas normais e naturais serão como hoje
em dia, seres humanos vivendo ainda em corpos
mortais, os quais Deus abençoou permitindo que
sobrevivessem aos horrores da tribulação e da ira
de Deus. Eles também vão se sentir abençoados,
quando perceberem que conseguiram ser os
sobreviventes do Milênio. Mas viverão quase que
exatamente como estão vivendo agora, ainda
terão que produzir alimentos e fabricar roupas.
Continuarão vivendo em um mundo normal e
natural, na verdade, no mesmo mundo que estão
vivendo agora.
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O ser humano natural será exatamente como
agora, só que sob o governo de Deus. Jesus e o Seu
Reino serão o governo, e Seus seguidores serão os
governantes e oficiais, os líderes. “Nós seremos
reis e sacerdotes para Deus”, diz Ele (Apocalipse
1:6), e nós vamos governar a Terra. Teremos corpos
sobrenaturais, sabedoria, habilidades, poder e
proteção, e mudaremos muitas coisas para melhor.
A fim do Senhor e nós podermos estabelecer o
céu na terra, primeiro teremos de limpar o inferno
na terra que o Anticristo e sua turma deixaram
para trás, e os restos da guerra resultantes dos
julgamentos de Deus e da Batalha de Armagedom.
Certamente haverá limpeza a fazer. Só em Israel,
serão necessários sete meses para enterrar todos
os mortos, e sete para limpar todos os escombros,
entulho e destroços deixados pela terrível Batalha de
Armagedom. (Ezequiel 39:9,14.)
Esse será o nosso primeiro trabalho durante
os primeiros sete anos do Milênio. Será um
milagre o Senhor e Seus seguidores conseguirem
endireitar as coisas. Mas, de acordo com a Palavra,
conseguiremos fazê-lo. “E edificarão os lugares
antigamente assolados e restaurarão os de antes
destruídos e renovarão as cidades assoladas,
destruídas de geração em geração. Mas vós sereis
chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão
ministros do nosso Deus: comereis a abundância
das nações, e na sua glória vos gloriareis”. (Isaías
61:4-6.)
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De volta ao Paraíso

A Terra florescerá como a rosa e toda a
criação de Deus ficará em perfeita paz e harmonia.
Acabaram-se as crueldades do homem para com o
homem, e tudo será paz e beleza, tal como o Jardim
do Éden restaurado. Teremos mais uma vez o Céu
na Terra como foi no princípio, mas até melhor,
porque teremos Jesus.
“Porque águas arrebentarão no deserto e
ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em
tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas.
E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada
aos olhos de todos os que passavam. E dirão: Esta
terra assolada ficou como o Jardim do Éden; e as
cidades solitárias e assoladas, e destruídas, estão
fortalecidas e habitadas”. (Isaías 35:6,7; Ezequiel
36:34,35.)
Paulo diz que toda a Terra geme hoje. “Toda
a criação geme e está juntamente com dores de
parto”. (Romanos 8:22,23.) Toda a Criação em
certo sentido está sob a maldição do pecado e do
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Diabo e dos seus demônios, pecado e doenças. Toda
a natureza geme, e as pessoas certamente também
estarão gemendo. Chegará o dia quando os campos
e árvores se regozijarão. “Alegre-se o campo, com
tudo o que há nele; então se regozijarão todas as
árvores do bosque”. (Salmo 96:12). Aleluia!
Por fim o Senhor remirá a Terra e fará florescer
novamente o lindo Jardim do Éden enquanto
governamos e reinamos com Cristo durante
mil anos. As pessoas naturais e não-salvas que
sobreviveram aos períodos da Tribulação e ira de
Deus serão extraordinariamente abençoadas só pelo
fato de terem a possibilidade de viver nesse período,
o Milênio, quando a Terra não estará mais sob a
maldição.
“Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo
com o cabrito se deitará; o bezerro, e o filho de leão
e o animal cevado viverão juntos, e um menino
pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas,
seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha
como o boi”. (Isaías 11:6-8.)
Nunca se ouve falar de um lobo se deitando
com um cordeiro, a menos que o último esteja
na barriga do primeiro. Ou de um leopardo se
deitando com um cabritinho. Nem sequer se ouviu
falar de um menino pequeno guiar a todos. Chegará
o dia quando o ser humano e os animais conviverão
em paz. Até mesmo uma criancinha poderá brincar
com os bichos. Os animais voltarão a ser herbívoros
e não se comerão uns aos outros, muito menos a
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nós. Não é lindo? Pelo visto, o homem também não
comerá carne, e todos voltaremos a ser vegetarianos.
Tanto o homem como os animais voltarão ao
regime vegetariano durante o Milênio, porque
manifestamente não necessitarão da força extra
procedente da carne dos animais para poderem
sobreviver. A maldição terá sido pelo menos
parcialmente retirada e o homem não voltará mais
a sofrer os maus efeitos do que quer que tenha
reduzido o tempo de vida depois do Dilúvio.
Desde a Criação até o Dilúvio, o homem foi
rigorosamente vegetariano, porque Deus falou
explicitamente na época da Criação que lhes dava
todas as verduras, ervas e plantas, para comer — só
vegetais — nada de carne de qualquer tipo (Gênesis
1:29–30). Mas depois do Dilúvio, aquela cobertura
de nuvens pré-diluviana que envolvia a Terra
desapareceu e os raios cósmicos mortais começaram
a chegar até nós. Em vez de durar oitocentos,
novecentos ou mil anos, o tempo de vida foi
grandemente reduzido, como é hoje. E o corpo do
homem precisou de uma ajuda extra para sobreviver
às devastações causadas pelo pecado, por isso Deus,
na Sua misericórdia, lhes deu carne para comer.
(Gênesis 9:2,3.)
É claro que os céticos sempre zombaram destas
escrituras sobre a “vaca e o urso pastando juntos, e
o leão comendo palha como o boi”. (Isaías 11:7.)
Dizem: “Eles nunca poderiam fazer uma coisa
dessas, são animais carnívoros, isso é impossível.
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Mas não há nada impossível para o Senhor. (Lucas
1:37.) E tenho tal confiança neste Livro, na Palavra
de Deus e nas palavras de Jesus e em todos os livros
e todos os capítulos e versículos que o compõem (já
comprovei a veracidade de tantos deles, e nenhum
jamais falhou ou foi falso) que, para mim, significa
exatamente o que diz. Se não vão mais devorar os
outros nem a nós, terão que pastar como o boi e o
bezerro.
“Porque nada fará mal nem dano em todo o
Seu santo monte (reino), pois a terra estará repleta
do conhecimento do Senhor como as águas cobrem
os mares” (Isaías 11:9). Como nada ferirá nem
destruirá, não haverá insetos venenosos, feras,
serpentes ou escorpiões. Até as víboras mortais
serão como brinquedos para as crianças, nada de
mordidas, ferroadas, veneno ou nada de mal.
Isso, logicamente, será uma grande bênção
para as pessoas naturais, que ainda estão arando a
terra, construindo casas, se casando e sendo dadas
em casamento. Sem dúvida, proclamarão: “O amor
e a fidelidade se encontrarão; a justiça e a paz se
beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça
descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a
nossa terra dará a sua colheita”. (Salmo 85:10-12).
A vida será mais uma vez prolongada e o ser
humano terá uma grande longevidade, como era
antes do Dilúvio, quando se vivia quase mil anos.
Todos viverão como Matusalém, que durou mil
anos. (Gênesis 5:27.)
155

O Livro do Futuro

Por que o Milênio?

O Milênio pode ser visto como um período
de graça adicional para aqueles que não tiveram
a chance de realmente escutar o Evangelho ou
conhecer o Senhor durante esta vida — talvez até
por falha nossa e da igreja em levar ao mundo todo
o Evangelho, ou pelo menos alcançar todos os que
tínhamos obrigação de alcançar. — Em particular
montes de crianças e jovens que nunca tiveram uma
chance e que desconheciam um caminho diferente,
talvez um monte de pessoas em países não cristãos,
para terem a chance de ouvir, ver e conhecerem o
Senhor.
Mas durante o Milênio, todos serão alcançados
com o Evangelho. “Porque a terra se encherá do
conhecimento da glória do senhor, como as águas
cobrem o mar”. (Habacuque 2:14.) Como é que as
águas cobrem os mares? Completamente. Portanto
o mundo estará completamente coberto com o
conhecimento do Senhor e a justiça do Reino de
Jesus Cristo. Aleluia!
Parece que estes mil anos do governo e reino de
Jesus Cristo sobre a terra será outro tempo de teste
para os homens do mundo que restarem, os não
salvos que sobreviveram à ira de Deus, a quem Deus
abençoou com outra oportunidade, ou talvez a
primeira oportunidade deles. Talvez nunca tenham
ouvido o Evangelho, ou realmente sentido o amor
de Jesus ou conhecido a vontade de Deus ou os Seus
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caminhos. Será um tempo para aprender as Suas
leis, Seus caminhos e o Seu amor.
É óbvio, a partir da descrição bíblica do
milênio, que os sobreviventes da era do homem
terão outra chance de obedecerem através do
reino pessoal de Cristo e dos Seus filhos e do
conhecimento universal do Senhor e do Seu amor.
Na verdade, acho que é disso que se trata todo o
Milênio, para dar a essas pessoas uma chance assim,
caso contrário não faria sentido.
Diante do governo e do reino visível de Cristo
na terra, da Sua presença entre os homens, a Sua
Segunda Vinda com poder e grande glória, o fato
de Ele derrotar o Anticristo e o seu reino, e a prisão
de Satanás, acho que algumas pessoas vão acreditar
e aceitar, pessoas que talvez nunca tenham ouvido
a mensagem. E algumas talvez até já ouviram, mas
não entenderam ou não conseguiram acreditar até
verem alguma coisa.
Ver a vinda do Senhor e vê-lO tomar as rédeas
da Terra para governar e reinar é uma persuasão
bastante forte e suficiente para convencer quase
qualquer pessoa a acreditar e a aceitar. Por isso, acho
que o Milênio será o período em que Deus dará o
que eu chamaria não de segunda chance, mas de
uma primeira chance para muitos que tiveram uma
chance.
“Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do
livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão
os olhos dos cegos. Os mansos terão gozo sobre
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gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens
se alegrarão no Santo de Israel. Reinará um rei
com justiça, e dominarão os príncipes segundo o
juízo. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a
humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do
Senhor que o disse”. (Isaías 29:18,19; 32:1; 40:5.)
Todos na terra verão o seu glorioso poder
e reino, e então acreditarão. Ele até diz: “E não
ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém
a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor: porque
todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles
até ao maior, diz o Senhor”. (Jeremias 31:34.)
Nessa ocasião, não haverá incrédulos, talvez
alguns que não aceitem, não se entreguem e não
obedeçam, e que continuem rebeldes, iníquos e
insolentes. É óbvio, a partir das Escrituras, que
muitos receberão, obedecerão, e serão abençoados
pelo Senhor, e outros que ainda se rebelarão.
Parece-me que o Milênio será um período
de testes e provas, um campo de provas. Nós, os
santos, que ouvimos o Evangelho e aceitamos o
Senhor voluntariamente, estaremos governando
sob a supervisão direta do Senhor. E todos os que
sobreviveram à Tribulação, à ira de Deus e à Batalha
de Armagedom governarão, julgarão, organizarão e
ensinarão o povo.
Todos “conhecerão o Senhor” e verão que
Ele e o Seu reino são reais. Mas talvez não O
conheçam tão bem ou de maneira tão pessoal como
nós, porque nós já O conhecíamos nesta vida, e
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aprendemos a conhecê-lO, a se comunicar com Ele,
amá-lO e servir a Ele durante esta vida. Acho que
parte do nosso trabalho será reeducar as pessoas
nos caminhos do Senhor. Elas serão tão humanas
como você e eu somos hoje. Não terão inteligência e
capacidade mental sobrenaturais, e sua capacidade e
maneira de aprender não serão diferentes às de hoje.
As Escrituras confirmam que sem dúvida o
Milênio será um período de aprendizagem para eles:
“E irão muitas nações, e dirão: Vinde e subamos ao
monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacob, para
que nos ensine os Seus caminhos, e nós andemos
pelas Suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e a
Palavra do Senhor de Jerusalém”. (Miquéias 4:2.)
“Regeremos as nações com vara de ferro”
(Apocalipse 19:15)

Apesar de toda a evidência visível do poder de
Deus e do povo de Deus e do governo de Deus e do
Filho de Deus, de Jesus Cristo estar pessoalmente
governando a Terra a partir da Sua capital em
Jerusalém, algumas pessoas ainda resistirão a isso.
As pessoas de mente carnal e maligna ainda se
rebelarão contra o Senhor.
Muito embora o Diabo e seus demônios
estejam presos no abismo sem fundo durante esse
período de mil anos, um período que vai ser como
o céu na terra, ainda restarão muitos que rejeitarão
o Rei dos reis e o Seu Reino, que ainda se rebelarão
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contra o Seu reino e poder. Em alguns casos serão
nações inteiras que se rebelarão e se recusarão a
obedecer aos mandamentos de Cristo e aos ditames
do Seu Reino e dos Seus oficiais.
É por isso que teremos que reger com uma
vara de ferro. “Deus é amor” (1 João 4:8), e hoje
Ele está mostrando o Seu amor e perdão ao mundo,
Sua paciência, misericórdia e longanimidade. Ele
está mostrando amor ao mundo para incentivar
as pessoas a O amarem. Mas está chegando o dia
em que, se tudo o mais falhar e eles rejeitarem o
Seu amor, Ele os regerá com uma vara de ferro e
de força. — Não porque o Seu amor falhou, pois o
amor nunca falha. Deus nunca falha e, como Deus
é Amor, o amor não pode falhar! (1 Coríntios 13:8.)
O lado feliz é que muitos, nesse tempo, depois
de verem, vão acreditar, ceder, obedecer e aceitar
com alegria o Reino de Deus na Terra. E se tornarão
cidadãos e membros felizes que cooperarão conosco
e nos ajudarão a reconstruir e refazer e limpar,
reabilitar o mundo e dar a ele sua última chance de
salvação.
É óbvio, com base nas Escrituras, que durante
esse período, alguns povos e nações se submeterão,
obedecerão e se renderão ao reino de Deus na
Terra, pelo que serão abençoados! Mas outros se
rebelarão, por isso serão castigados. “E acontecerá
que, todos os que restarem de todas as nações
que vieram contra Jerusalém” — sobreviventes da
Batalha de Armagedom — “subirão de ano em ano,
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para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e
celebrarem a festa das cabanas”. (Zacarias 14:16.)
“E acontecerá que se alguma das famílias da
terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o
Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva”.
(Zacarias 14:17). Decididamente haverá livre
arbítrios e liberdade de escolha durante o Milênio.
Eles não terão que se submeter e obedecer, poderão
se revoltar se quiserem, mas serão punidos. E
embora a maldição vá ser amplamente retirada e vai
ser um mundo muito mais agradável, praticamente
o céu na terra. Algumas pessoas ainda não farão
parte do Céu. Por isso, parece que o Milênio será
um período de provas para os sobreviventes do
Armagedom terem oportunidade de escolher entre
o reino de Deus e o pecado já no mundo desde
Adão e Eva. Eles terão mil anos de outra chance,
misericórdia, bondade e paz na Terra e a presença
de Jesus Cristo em pessoa — um governo perfeito,
abundância para todos, paz na Terra. Serão mil
anos para provar o amor, a misericórdia, e o poder
de Deus.
Salvações no Milênio?

O fato de que haverá uma escolha indica que
algumas pessoas escolherão o que está certo quando
lhes for apresentado um total conhecimento do
Senhor, diante da presença do Senhor e da prova da
Sua existência e autoridade. Afinal de contas, que
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mais evidências alguém poderia pedir do que as que
haverá durante o Milênio, quando o homem verá
o poder de Deus, Deus encarnado em Jesus Cristo
como Rei dos reis e governante da Terra.
Nessa ocasião, em vez de crer para ver — o
lema de Deus para os Seus filhos de hoje que
“andam por fé e não por vista” (2 Coríntios 5:7),
será literalmente ver para crer. Terão oportunidade
de acreditar por terem de fato visto o reino de Deus
e Cristo na Terra e os Seus santos no comando.
Então será muito mais fácil acreditarem e aceitarem.
Contudo, essas pessoas não serão tão honradas
ou abençoadas como as que acreditam, recebem e
obedecem hoje, por fé, sem verem.
Jesus disse a Tomé: “Porque me viste, Tomé,
creste”. Acredito que o Milênio, em certo sentido,
será designado para aqueles a quem Deus vai dar
a chance de verem para acreditarem. Mas depois
Ele disse: “Bem-aventurados os que não viram, e
creram”. (João 20:29). Pertencemos à categoria dos
mais bem-aventurados, que acreditamos por fé nesta
vida, embora não tenhamos visto.
Deus, de certo modo, vai fazer para o mundo,
durante o Milênio, o que Ele fez para Tomé. As
pessoas hoje pedem provas. Ele vai dar provas, e os
que forem sinceros e realmente quiserem acreditar
— como os que dizem “Senhor, se me mostrar,
acreditarei” —, verdadeiramente acreditarão e
aceitarão.
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Sem dúvida, muitos então vão ver, entender,
acreditar e receber o amor de Deus e a beleza do Seu
reino, o jardim do Éden restaurado na Terra em um
lindo paraíso celestial do Milênio.
Portanto este período será necessário, pelo
próprio desígnio e criação de Deus, para dar a
todos uma chance antes do último julgamento de
Deus no fim do Milênio, algo que trataremos em
detalhe na nossa próxima lição. Deus vai lhes dar
uma chance sob as condições mais propícias para
acreditarem, aceitarem, receberem e obedecerem.
E se acreditarem quando virem, por que razão não
haveria o Senhor de os abençoar? Talvez não os
abençoe com o tipo de salvação que nós recebemos,
mas pelo menos com algum tipo de salvação,
regeneração, reconciliação e recompensa na próxima
vida, no cumprimento final de tudo aquilo, no novo
céu e na nova terra, quando todos os salvos entrarão
depois do período de mil anos e do Julgamento do
Trono Branco.
Aqui e agora para lá e depois

Algumas pessoas acham que no futuro vão
saber tudo, falar todos os idiomas e conseguir
fazer tudo que quiserem. Acho que Deus vai usar
os talentos que já deu a cada um, que já foram
desenvolvidos e usados, e usar o conhecimento
já adquirido, as experiências vividas, as línguas
aprendidas, e usar tudo isso.
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O seu conhecimento não será entregue
numa bandeja de prata depois da sua morte ou
ressurreição. Não iremos de repente receber um
dom de onisciência e saber tudo como Deus. Afinal,
nem os anjos têm isso. Acredito que levaremos para
a próxima vida as experiências desta vida. Acho
que Deus vai usar as experiências, os talentos e as
línguas que você sabe agora, assim como a sabedoria
divina e sobrenatural e os poderes milagrosos que
lhe dará. Todas as coisas que o Senhor lhe ensinou
nesta vida e o que você está aprendendo agora serão
muito úteis. Tal como Deus teve de enviar Jesus
para se tornar homem a fim de nos compreender,
do mesmo modo irá ressuscitar muitas gerações
de cristãos que compreendem este mundo e as
pessoas para governar sobre elas como deveriam ser
governadas.
Tudo que você está aprendendo, fazendo, as
decisões que está tomando e as experiências que
está tendo agora fazem parte da sua formação aqui e
agora serão usados lá e depois. Então, pelo amor de
Deus, vamos aprender nossas lições hoje e aprender
a ser servos fiéis, obedientes e dedicados agora, para
Ele poder confiar em nós e nos abençoar com uma
posição onde possamos ser úteis para Ele e outros
no futuro. Amém?
No Milênio, teremos a expectativa de uma
vitória maravilhosa de mil anos! É uma bela
perspectiva!
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Porque da noite virá o alvor,
E o alvor do sol brilhante ao meio-dia,
E o reino de Cristo à Terra virá!
Um reino de luz e amor!
— H.E.Nichol

Você está pronto para isso? Você é um membro
do reino de Cristo que nunca passará? Você é um
dos filhos de Deus através de Jesus Cristo Seu filho,
o grande revolucionário que derrubará todos os
poderes da Terra e firmará o nosso reino na terra
para estabelecer um mundo duradouro de paz e
abundância para todos? Se não for o caso, receba-O
agora como salvador. Ele lhe dará paz de espírito e
satisfação de coração e amor e alegria aqui e agora
— e o céu na vida futura.
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Capítulo dez

A Batalha de Gogue e
Magogue

L

emos

no capítulo 20 do Apocalipse que
Satanás ficará preso durante o Milênio.
Ele passará todo o período de mil anos sem poder
de ação. “E vi descer do Céu um anjo, que tinha
a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua
mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente,
que é o Diabo e Satanás, e amarrouo por mil
anos. E lançouo no Abismo, e ali o encerrou, e
pôs selo sobre ele, para que mais não engane as
nações, até que os mil anos se acabem. E depois
importa que seja solto por um pouco de tempo”
(Apocalipse 20:13.)
Durante mil anos não haverá problemas
com demônios ou diabos. Graças a Deus, todos
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eles estarão presos junto com o Diabo. O mundo
será um lugar muito mais agradável sem o Diabo
e grande parte da maldição. Será um lindo e
maravilhoso Céu na Terra. Só haverá um pequeno
problema: algumas pessoas que lá estarão não
pertencem realmente a um lugar celestial.
Embora não tenhamos de batalhar contra o
Diabo e suas forças espirituais durante esse período
de mil anos, ainda teremos de combater a natureza
rebelde de alguns sobre os quais governaremos. —
As pessoas não regeneradas, não salvas, rebeldes
e obstinadas que ainda terão livre arbítrio para
fazer o bem ou o mal não sofrerão mais influência
espiritual satânica ou demoníaca, mas se não
estiverem salvas, continuarão com seus corações
perversos.
Ainda haverá o livre arbítrio e pessoas que
desobedecerão, até países inteiros que se rebelarão.
Como resultado, os juízos de Deus serão lançados
sobre eles. Haverá seca, fome e todo tipo de
julgamentos. As nações se que recusarem a
obedecer e forem rebeldes serão castigadas. (Veja
Zacarias 14: 1619.)
No decorrer do Milênio, Jesus e os santos
ressuscitados governarão sobre essas pessoas. Jesus
reinará com uma “vara de ferro” (Apocalipse
19:15). E, quer eles gostem quer não, “a terra se
encherá de justiça, como as águas cobrem o mar”
(Isaías 11:9). Os que obedecerem e escolherem se
submeterem ao reino de Deus serão abençoados, o
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que dá a impressão de que haverá um outro período
de provação, e outra chance de se arrependerem.
Deus dará uma segunda oportunidade aos não
salvos. Ele vai salvar alguns que são um pouco mais
merecedores do que outros.
Deus também vai tentar mostrar ao mundo o
que deveriam ter feito, como deveriam ter agido e se
comportado, e como o Seu Reino teria sido se Lhe
tivessem obedecido. Com misericórdia e paciência, o
Senhor experimentará isso durante mil anos. Mas ainda
assim, alguns vão teimar em não aprender a lição.
Um “pouco de tempo” — a segunda vinda de
Satanás

Logo no início do Milênio, imediatamente
depois de Jesus Cristo e as forças celestiais
conquistarem o Anticristo e seus exércitos na
Batalha de Armagedom, Satanás será preso no
Poço do Abismo “até que os mil anos se acabem:
e depois, importa que seja solto por um pouco de
tempo”. É deste “pouco de tempo” final que vamos
tratar agora.
“E, acabandose os mil anos, Satanás será solto
da prisão, e sairá a enganar as nações que estão
sobre os quatro cantos da terra, Gogue e Magogue,
cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar
em batalha: E subiram sobre a largura da terra,
e cercaram o arraial dos santos e a cidade, mas
desceu fogo do céu, e os devorou. E o Diabo, que
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os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde está a besta e o falso profeta; e de dia e de
noite, serão atormentados, para todo o sempre”
(Apocalipse 20:710.)
No final do Milênio, Satanás vai ser solto da
sua prisão nas entranhas da terra onde passou mil
anos amarrado. Sua liberdade será restaurada por
pouco tempo —o suficiente para enganar de novo
as nações, os não convertidos e os não salvos que
chegaram vivos ao Milênio.
“E sairá a enganar as nações que estão sobre
os quatro cantos da terra, Gogue e Magogue,
para as ajuntar em batalha.” Gogue e Magogue
foram mencionados anteriormente em relação ao
Anticristo e sua invasão de Israel e a grande Batalha
de Armagedom, como descrito em Ezequiel 38 e
39. Mas estas são duas batalhas diferentes que não
devem ser confundidas, porque embora ambas
envolvam “Gogue e Magogue”, ocorrem com uma
diferença de mil anos uma da outra.
A batalha de Armagedom é liderada por
“Gogue” — nome dado ao Anticristo em Ezequiel
38 — da “terra de Magogue” — e que ocorre no
final do período da Ira de Deus. É quando Jesus
e Seus seguidores assumem o poder na terra, logo
no início do Milênio. Mas a Batalha de Gogue
e Magogue ocorre bem no final do Milênio, mil
anos depois, quando Satanás é solto da sua prisão
durante “um pouco de tempo”.
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O fato de Gogue e Magogue estarem presentes
tanto na Batalha de Armagedom no começo do
Milênio, como na batalha de Gogue e Magogue no
final do Milênio, mostra que vai ser uma tentativa
de reavivar o império e as forças sobre as quais o
Anticristo e o falso profeta governavam. Só que
dessa vez o Diabo não vai agir através do Anticristo.
Ele próprio tentará reavivar o seu reino satânico e
anticristo, o reino de Gogue e Magogue que lhe
pertencia antes do Milênio.
Apesar de testemunharem o reino visível e
todo poderoso de Cristo na Terra durante mil
anos, muitos ainda se recusarão a receber Jesus
como Salvador. E, novamente enganados e
desencaminhados, seguirão o Diabo quando ele
regressar no final do Milênio.
A Batalha de Gogue e Magogue tipifica a
segunda vinda do Diabo. Ele voltará para chefiar
novamente o seu pessoal, os que não aceitaram
Jesus durante o Milênio. Imaginem, mesmo depois
do reinado de mil anos de Jesus Cristo em pessoa,
alguns ainda se rebelarão contra o Rei dos reis e
o Seu reino celestial na Terra. Isso mostra como o
Diabo é esperto e as pessoas podem ser enganadas.
– Depois de mil anos vendo Jesus governar a
Terra por meio de um reinado pessoal, visível e
sobrenatural, elas pensarem que conseguiriam
derrubar o reino de Cristo.
Imaginem, a maioria dos santos terá
regressado dos mortos. Haverá milhões, talvez
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bilhões, que terão ressuscitado para governar e
reinar com Cristo na Terra sobre aqueles que
sobreviverem aos horrores do holocausto final.
Essas pessoas verão, ouvirão e terão conhecimento
dos poderes milagrosos e sobrenaturais que temos
como governantes do reino de Deus na ocasião.
Verão isso manifesto, saberão que é verdade,
que Deus existe, que Jesus é o Filho de Deus e o
Messias. Saberão que é tudo verdade, mas ainda
assim não aceitarão Jesus.
Neste caso, o tempo não cura e não muda a
natureza dos verdadeiramente ímpios ou dos que
se recusaram a aceitar, receber Jesus e se tornarem
parte do reino de Deus. Por isso, neste Céu na
terra do Reino de Cristo na terra, eles não vão
se sentir nada à vontade, mas sim deslocados,
constantemente ressentidos, resmungando,
se queixando e murmurando – e, por fim, se
regozijando por verem o Diabo ser solto para que
possam segui-lo mais uma vez, em rebelião aberta
contra o Senhor e o Seu governo.
Algumas pessoas parecem incorrigíveis,
totalmente perversas e que nunca mudarão ou
poderão ser ganhas, por mais misericórdia que
lhes seja dispensada. Independentemente de
quanto poder de Deus lhes seja mostrado, ainda O
odeiam e querem se ver livres dEle, do Seu Reino e
do Seu povo. Ainda hoje há muitos que acreditam
em Deus em Cristo e na Bíblia, contudo O
rejeitam, endurecem seus corações e se recusam a
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recebê-lO, porque são declaradamente rebeldes.
Durante o Milênio, verão o reino de Deus sobre
a terra em poder e glória, mas, embora O vejam,
conheçam, e no sentido mais leve da palavra
“acreditem” — já que é inevitável acreditarem,
visto que Ele está diante dos seus olhos —, não
vão acreditar no sentido pleno, em termos de
receber Jesus, absorverem-nO, aceitarem-nO e se
submeterem a Ele.
Deus, na Sua misericórdia, terá mostrado
de todas as maneiras, como o mundo deveria
ser governado e como eles deveriam se conduzir.
Durante mil anos verão o Senhor e Seus oficiais
angélicos e conhecerão a Sua justiça e a beleza
da Sua Criação restaurada, sem a maldição, e até
poucos casos de morte. Seria de imaginar que todos
desejariam receber Jesus. Mas, lamento dizer que
nem todos o farão.
Quando Deus finalmente os coloca à prova e
deixa o Diabo novamente à solta para ver quem se
regenerou, converteu e foi salvo, e quem realmente
ama o Senhor e está seguindo Jesus, para selecionar
as pessoas, o Diabo vai encontrar muitos rebeles
que não gostavam de ter que se sujeitar ao reino de
Deus e às Suas rígidas regras de conduta e amor. E
vão se revoltar. Vão seguir o Diabo e tentar destruir
o acampamento dos santos de Deus.
Mais uma vez, Deus separará o joio do trigo
e as ovelhas das cabras. Quando lhes dar a chance
de se revoltarem, no final do Milênio, eles seguirão
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Satanás para a Batalha de Gogue e Magogue, e
exibirão a sua rebelião, a rebelião que tinham nos
seus corações todo o tempo. Ao se recusarem a se
tornarem cidadãos do Reino de Deus e se sujeitarem
ao governo de Cristo e Seus santos na Terra.
“Havendo os teus juízos na terra, os moradores
do mundo aprendem justiça”. Graças a Deus alguns
aprenderão e receberão. Mas, “Ainda que se mostre
favor ao ímpio, nem por isso aprende justiça: até
na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não
atenta para a majestade do Senhor” (Isaías 26:9,10).
Será a última grande prova para a humanidade
na terra. Assim como Adão e Eva foram enganados
no Jardim do Éden e o mundo em breve será
enganado pelo Anticristo, os rebeldes no Milênio
serão enganados pelo Diabo quando ele for solto, e
o seguirão para a batalha contra o reino de Deus.
No decorrer do Milênio, o Senhor salvará
aqueles que O receberem. Quando todos que
puderem ser salvos O aceitarem durante esses mil
anos, Deus soltará o Diabo por um pouco de tempo
para que engane os que restarem, e mais uma vez
peneirálos.
Os ímpios não convertidos se revoltarão contra
Deus e a Sua bondade e tentarão se livrar das
correntes e da sujeição do Seu reino, as restrições do
governo e reinado de Cristo e do Seu povo na terra.
O Salmo 2 nos dá uma boa imagem disso: “Por que
se amotinam as gentes, e os povos imaginam coisas
vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes,
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juntos, se mancomunam contra o Senhor e contra o
seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras, e
sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita
nos céus se rirá; o Senhor zombará deles. Então
lhes falará na Sua ira, e no seu furor os confundirá”
(Sa1mo 2:15).
O arraial dos santos e a cidade amada

A Bíblia diz que, depois que o Diabo rondar
toda a terra e ajuntar um incontável exército de
ímpios, seguidores que rejeitaram o reino de Deus:
“E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o
arraial dos santos e a cidade amada: mas desceu fogo
de céu, e os devorou” (Apocalipse 20:9). A única
cidade que poderia ser chamada “a cidade amada” é
a Jerusalém terrena, que Jesus vai tomar e a partir de
onde Ele vai reinar na terra durante o Milênio.
A super-cidade celestial, a “Nova Jerusalém”, só
descerá à terra depois do Milênio, no novo céu e na
nova terra (período que iremos abordar no capítulo
12). Por isso, aqui não pode estar se referindo à
Cidade Celestial, mas provavelmente à Jerusalém
terrena, a cidade amada mencionada muitas vezes
pelos profetas como sendo o quartel-general do
reino milenar vindouro do Messias.
E qual é esse “arraial dos santos” que as forças
do Diabo cercam? Será que está se referindo aos
santos de Deus ressuscitados que governarão a
terra com Jesus por mil anos? Se nós já somos
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“iguais aos anjos” (Lucas 20:36), como Jesus disse
que seríamos, então poderíamos simplesmente
desaparecer ou voar para longe. Não teríamos que
ficar acampados e sermos ameaçados pelas forças do
mal e seres humanos naturais sob a chefia do Diabo.
Eles não poderiam nos tocar.
Teremos corpos ressurretos e sobrenaturais.
Poderemos voar e desaparecer, e eles não poderão
sequer se aproximar de nós. Então, contra quem
Satanás e suas forças estarão lutando? Quem mais
poderia ser além daqueles que são seres humanos
como eles ainda em corpos humanos, ainda em
carne mortal, os quais poderão enfrentar!
Lembrem-se que, pela descrição na Bíblia,
muitos aceitarão o reino de Cristo na terra,
obedecerão ao Senhor e serão abençoados, apesar
dos muitos que se revoltarão. E me parece que
aqueles que se converterem à fé, acreditarem e
forem leais a Deus estarão nesse arraial dos santos
na batalha de Gogue e Magogue.— As forças e
as nações leais a nós e ao Senhor, que resistirão
a Satanás e às suas forças rebeldes, renegadas e
réprobas.
Parece que este “arraial dos santos” que os
rebeldes de Satanás tentam cercar e derrotar nessa
altura serão os seres humanos físicos, naturais e
normais que são salvos durante o Milênio, os que
seguiram Deus e Cristo e se recusaram a aderir à
rebelião. Não posso provar, mas é o que parece. Essa
é uma geração totalmente nova de cristãos, uma
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raça totalmente nova de cristãos mortais tendo que
resistir às forças do Anticristo.
Essas forças até são denominadas novamente
Gogue e Magogue, já que é quase a mesma situação
e eles são mais uma vez chefiados pelo Diabo e
seus demônios. Esses são os rebeldes do Milênio
lutando contra os salvos do Milênio. O que mais
poderia ser? Eu simplesmente não imagino os santos
ressurretos, que serão tão poderosos e grandiosos
como os anjos, encurralados pelo diabo e suas forças
compostas de rebeldes humanos.
Mas isso poderia afetar os cristãos mortais.
Durante o Milênio, as ovelhas serão divididas
das cabras e essa será a colheita final, a separação
definitiva do joio do trigo. E no final, o Diabo
e suas forças e todos os rebeldes ímpios tentarão
destruir os que foram salvos e seguiram Cristo e se
reconciliaram com o Senhor.
O fogo devorador

Diz então que “desceu fogo do céu e os
devorou” (Apocalipse 20:9). O arraial dos novos
santos, os santos do Milênio, os salvos do Milênio,
rodeados pelas forças do Anticristo, do Diabo
antideus — Satanás em pessoa na Terra outra vez.
Dessa vez nem sequer disfarçado de Anticristo, mas
ele próprio chefiando suas forças humanas.
Desta vez Deus estará tão farto deles que
simplesmente mandará fogo do céu para devorá176
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los por completo. Vai aniquilar todos os ímpios
antideus e anticristo que ainda restarem. Na
verdade, Ele lançará um fogo tão horrível do céu
que destruirá a terra por completo. Não o globo
em si, mas toda a superfície será completamente
queimada e purificada dos horrores do homem. E
Deus recomeçará tudo com uma nova criação, tal
como vamos ler num capítulo seguinte — uma
nova terra.
Ele prometeu nunca mais voltar destruir o
mundo com um dilúvio de água. Mas desta vez,
no final, vai destruílo com um dilúvio de fogo.
Vai purificálo e destruir a poluição, os germes, a
contaminação, os ímpios, a maldição e todo o mal,
e refazer a superfície da terra para que se torne outro
Jardim do Éden. Ele purificará toda a superfície
do globo. Essa é a única maneira de Ele se ver livre
de todos os resíduos nucleares, contaminações e
poluição, para não falar de toda porcaria flutuando
pelo ar. Não admira que tenha que destruir tanto os
céus atmosféricos como a terra.
O céu retirouse como um livro que se enrola,
Ele diz, com grande estrondo (Apocalipse 6:14;
2 Pedro 3:10). Tudo vai explodir e queimar. Toda
a superfície do globo será refeita. Deus então
construirá um mundo novo sobre as cinzas do
antigo, e a Sua fabulosa cidade celestial poderá
descer em segurança através do novo céu para
repousar sobre a nova terra. (Veja Apocalipse 21).
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Porque “os céus passarão com grande
estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão,
e a terra e as obras que nela há, se desfarão.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas,
que pessoas vos convém ser, em santo trato e
piedade, aguardando, e apressandovos para a
vinda do dia Deus, em que os céus, em fogo, se
desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão?
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o
novo céu e a nova terra em que habita a justiça”
(2 Pedro 3:10-13).
Sabemos que este terrível julgamento de Deus,
cataclísmico e catastrófico que destruirá os rebeldes
ímpios do Milênio numa grande explosão final
só vai queimar e destruir a superfície da terra e os
céus atmosféricos, porque Deus diz que a terra
está estabelecida para sempre (Salmo 78:69). Ele
também diz que a Sua eterna e celestial cidade
descerá à terra, onde Deus habitará com os homens
para sempre.
Se Deus vai mandar fogo do céu para devorar
as forças do Diabo, podemos imaginar que seja
possível o Seu fogo devorar não apenas as forças do
Diabo, mas também o campo dos Seus santos. Você
acha que Ele vai permitir que Seus filhos morram
no fogo e nas chamas, mesmo sendo salvos e com o
céu garantido?
Estou convencido de que todas as pessoas
que foram ganhas para o Senhor e o Seu reino na
terra durante o Milênio, e que O estão seguindo e
178

A Batalha de Gogue e Magogue

vivendo em justiça, cooperação e submissão a Ele e
aos Seus Santos, serão poupados de alguma forma
no final da Batalha de Gogue e Magogue, quando
descer fogo de Deus para destruir seus inimigos e
até toda a superfície da terra. Eles serão de alguma
forma poupados, porque o fogo é para destruir os
inimigos deles, não eles.
Alguns afirmam que vai haver um segundo
arrebatamento desses novos santos. Não está
explicado como Deus vai fazer isso. Mas é óbvio
que o fogo não é para devorar eles, mas sim
seus inimigos e a superfície da Terra, para que
todo o globo possa ser purificado da poluição e
contaminação, dos horrores, ruína e confusão que
ainda restarão até à época da Batalha de Gogue e
Magogue.
No final das contas, se Ele resgatar os salvos
no final da tribulação com um arrebatamento e
poupá-los da ira de Deus, porque Ele não haveria
de resgatar os Seus santos do Milênio com um
arrebatamento, e poupálos dos fogos devoradores
que destruirão as forças do Diabo na Batalha de
Gogue e Magogue? Deve haver alguma forma salválos e retirálos.
Satanás recebe o que merece

Enquanto os santos do Senhor estão
seguramente guardados na cidade celestial em
algum lugar no espaço, a superfície da Terra
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e os céus atmosféricos serão destruídos no
grande fogo que queimará as forças de Gogue e
Magogue que atacaram os santos do Milênio. As
forças de Satanás serão destruídas por esse fogo
e o próprio Satanás será lançado no Inferno.
O Diabo, o Anticristo e o falso profeta não
precisarão ou merecerão julgamento, pois já
terão sido julgados anteriormente, então serão
lançados diretamente no Lago de Fogo (1
Timóteo 5:24).
“E o Diabo, que os enganava, foi lançado
no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e
o falso profeta” (Apocalipse 20:10). Em outras
palavras, onde já estarão a essa altura. Eles tinham
sido lançados no Lago de Fogo depois da Batalha
de Armagedom mil anos antes. Eles já passaram
mil anos no Inferno, e o Diabo nessa ocasião
será lançado lá dentro para se juntar a eles. Ele
finalmente receberá o seu castigo.
Os seguidores mortais de Satanás serão
mortos pelo fogo, enquanto o Diabo em si
será lançado no Lago de Fogo, “e, de dia e de
noite serão atormentados, para todo o sempre”
(Apocalipse 20:10). Na próxima aula sobre
julgamento e inferno, salientaremos em pormenor
o termo usado aqui, “para todo o sempre”,
significa “de era em era”, sem dúvida um período
bastante longo, mas que, como todas as eras,
eventualmente chega ao fim.
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As lições aprendidas

Esta guerra final, a Batalha de Gogue e
Magogue, vai provar de uma vez por todas que,
muito embora se mostre misericórdia aos ímpios,
eles não a receberão, não acreditarão, e não se
arrependerão. Ainda se revoltarão.
Ainda haverá os incorrigíveis e teimosos,
tão rebeldes, tão ímpios e irreconciliáveis que
vão merecer o Inferno. No final, vão receber o
que realmente merecem, pois tiveram toda a
oportunidade de se arrepender, mudar, receber e
obedecer, mas se revoltaram contra o reino visível de
Cristo.
Pensem bem: depois de mil anos do reino de
Jesus Cristo, tendo visto o que é verdadeira justiça
e como é o reino de Deus, ainda se colocarão
novamente sob o domínio do Diabo. Depois de
terem tanta luz por tanto tempo, de terem recebido
tanto amor e misericórdia, vão merecer o dilúvio de
fogo que destruirá totalmente a superfície da terra e
todos eles.
Tudo isso vai também provar que justiça
forçada não dá resultados, pois não se pode impor
justiça — mesmo que seja com um governo
firme de amor. A disciplina severa da presença do
Senhor e nossa no Seu governo misericordioso,
justo, equitativo e misericordioso em um mundo
restaurado à semelhança do Jardim do Éden
ainda não consegue tornar as pessoas boas. Assim
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que o Diabo é solto, logo o seguem e se revoltam
contra Deus.
Este grande evento milenar na terra
manifestará o pecado horripilante dos rebeldes
confirmados, réprobos totais. Os escribas, os
fariseus, os sumos sacerdotes e líderes religiosos
da época de Jesus, mesmo tendo visto Jesus e
testemunhado Seus milagres e ouvido Suas Palavras
e visto os resultados — até O viram ressuscitar
dos mortos — ainda O rejeitaram e não quiseram
recebê-lO como Messias.
A Bíblia diz: “Se não ouvem a Moisés e aos
profetas” — a palavra escrita de Deus — “tampouco
acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite”
(Lucas 16:31). Milhões vão regressar dos mortos,
talvez bilhões, contudo não vão se convencer. Deus
vai governar sobre eles pessoalmente na forma de
Jesus Cristo durante mil anos, e ainda assim eles
não O aceitarão. “Ainda que se mostre favor ao
ímpio”, diz Isaías, “nem por isso aprende a justiça”
(Isaías 26:10). — Eles não se arrependerão.
Vai provar que se não quiseram receber Jesus
de boa vontade agora, tampouco O receberão
nessa ocasião, mesmo estando na Sua presença. Até
mesmo com o reino pessoal de Cristo, presente e
visível, e conosco como Seus oficiais, como anjos,
sobrenaturais e milagroso e todo este poder de Deus
visível.
Ele é invisível e o Seu poder é invisível,
e a maior parte das pessoas tem que acreditar
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puramente por fé, sem verem. “Porque sem fé é
impossível agradar a Deus” (Hebreus 11:6). Embora,
na maioria dos casos em que eles sincera, honesta e
verdadeiramente acreditam sem ver, verão alguma
evidência, prova, mudança, mesmo que apenas nas
suas próprias vidas, conforme Deus recompensa a
Sua fé. Eles sentirão e verão.
E você? Está acreditando, recebendo,
obedecendo e se submetendo a Jesus Cristo e ao
Seu reino de amor pela fé, hoje? Se assim for, terá
a perspectiva de um futuro maravilhoso. Deus o
abençoe com fé e submissão a Ele aqui e agora, para
que possa governar e reinar com Ele lá e depois.
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Capítulo onze

O Grande Julgamento do
Trono Branco

S

abemos dos nossos estudos anteriores que
todos os filhos de Deus salvos e nascidos
de novo de todas as eras serão arrebatados e
ressuscitados antes do Milênio, no final do
período da Grande Tribulação quando Jesus
voltar e reunir a Sua igreja, a Sua noiva, para
estar com Ele para sempre. Também sabemos que
então eles “viverão e reinarão com Cristo durante
mil anos” na terra (Apocalipse 20:4). Mas e os
bilhões de pessoas não salvas de todas as eras, o que
acontecerá com elas?
“Mas os outros mortos não reviveram, até que
os mil anos se acabaram” (Apocalipse 20:5). Depois
do Milênio e do seu clímax final e catastrófico
como a Batalha de Gogue e Magogue e o grande
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holocausto final que irá queimar todos os ímpios
e toda a poluição e todo o mal por toda a terra e
os céus atmosféricos, então todos os não salvos de
todas as eras, incluindo os rebeldes destruídos na
Batalha de Gogue e Magogue, serão ressuscitados
para o Grande Julgamento do Trono Branco final.
No final do Milênio, depois da Batalha
de Gogue e Magogue, ocorre a grande segunda
ressurreição, a “ressurreição da condenação” como
Jesus a chamou (João 5:29). Nesta altura todos os
mortos não salvos são levantados para ficarem de pé
diante do próprio Deus no grande julgamento final,
no qual lhes são dadas suas sentenças finais e lhes
são designados os seus lugares finais na outra vida.
Não confundam este Grande Julgamento
do Trono Branco” no final do Milênio, com o
“julgamento do Tribunal de Cristo” (Romanos
14:10), o qual ocorreu mil anos antes na Ceia
das Bodas do Cordeiro no céu. O julgamento do
tribunal de Cristo é um julgamento completamente
diferente, no qual nós, os salvos, os nascidos de
novo, somos julgados pelo Próprio Cristo, porque
nós O conhecemos, e quando Ele nos recompensará
de acordo com as nossas obras, e a partir de onde
seguiremos para reinar sobre o mundo com Ele
durante mil anos.
Mas este Grande Julgamento do Trono Branco
não é de maneira nenhuma para os salvos. Este
julgamento é para os mortos, pequenos e grandes,
incluindo todos aqueles que viveram durante o
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Milênio, mas seguiram o Diabo e foram destruídos
no final — todos os mortos de todas as eras que
não foram salvos e por este motivo não tomaram
parte na primeira ressurreição na Segunda Vinda
de Cristo (Apocalipse 20:6). Todas as pessoas que
já existiram que não estiverem salvas, boas ou
más, terão que comparecer diante deste Grande
Julgamento do Trono Branco de Deus.
No Trono

“E vi um grande trono branco, e o que estava
assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra
e o céu; e não se achou lugar para eles. E vi os
mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de
Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro,
que é o livro da vida: e os mortos foram julgados
pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo
as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia;
e a morte e o Inferno deram os mortos que neles
havia; e foram julgados, cada um, segundo as suas
obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago
do fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não
foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no
lago do fogo” (Apocalipse 20:11-15).
Aqui está a imagem impressionante do Próprio
Deus no último grande julgamento de todos os
mortos que não foram salvos. Ora, alguns dizem
que este é o julgamento dos “ímpios”, mas aqui
de maneira nenhuma menciona “os ímpios”.
186

O Grande Julgamento do Trono Branco

Simplesmente diz “os mortos”. Por isso vamos
apenas chamá-los de não salvos, porque haverá
várias classes de não salvos, como vocês verão.
Haverá os ignorantes e os que são de certa forma
inocentes, e os bons que tentaram fazer o que era
certo. É o que a Bíblia diz (Ver Romanos 2:12-15).
Haverá também vários graus dos culpados e dos
muito ímpios e daí para pior!
Diz que ele viu “os mortos, grandes e
pequenos, que estavam diante de Deus; e abriram-se
os livros” — vários livros, muitos livros, talvez até
milhões de livros. “E abriu-se outro, que é o livro da
vida” — um livro muito importante. “E os mortos
foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos
livros, segundo as suas obras” (Apocalipse 20:12).
Esses livros podem ser suas próprias memórias, ou
registros que Deus, de alguma forma, mantém das
palavras e obras deles.
Dizem que tudo o que vimos, escutamos,
pensamos ou fizemos, está registrado no nosso
subconsciente. Na verdade, a ciência diz que nunca
esquecemos nada. Por isso Deus é certamente
capaz de ativar a memória de todos e examinar
rapidamente a sua vida inteira, numa fração
de segundo se necessário, e julgar tudo o que
fizeram. Ele poderia fazer isto com o mundo todo
simultaneamente se quisesse. Então essa “abertura
dos livros” pode ser o Senhor desenrolando ou
lendo tudo o que todos fizeram, a fim de julgá-los
retamente e de acordo com isso.
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E os mortos foram julgados pelas coisas que
estavam escritas nos livros segundo as suas obras.”
O que significa “segundo as suas obras?” Muitos
teólogos ensinam que Deus vai simplesmente
atirar todos para o inferno e pronto. Mas se todo
mundo vai para o inferno de qualquer maneira,
de que serve esse julgamento? Se todos os que iam
ser poupados das chamas do inferno e do Lago do
Fogo já foram para o céu e já estão salvos, qual é o
objetivo deste Grande Julgamento do Trono Branco
de Deus dos não salvos que, para começar, nunca
foram ressuscitados e de todos aqueles que foram
destruídos no fogo quando a terra e a atmosfera
foram queimadas? Para que serve este Grande
Julgamento do Trono Branco no Capítulo 20 do
Apocalipse? Porque é que Deus muito simplesmente
não os atira a todos direto no inferno?
É óbvio que Deus vai julgar todo o mundo
com justiça, retidão e misericórdia, segundo as suas
obras. Há tanto na Palavra que mostra que haverá
graus de castigo tal como graus de recompensas.
Deus é justo e meticuloso e “cada um será
recompensado segundo as suas obras.” (Ver Salmo
62:12; Jeremias 17:10; Mateus 16:27; 2Coríntios
5:10; Apocalipse 2:23; 20:13; 22:12). Teremos
inclusive de “dar conta de toda palavra ociosa,
porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas
tuas palavras serás condenado.” (Mateus 12:36,37).
O Próprio Jesus disse que aqueles que
conhecem a vontade do Senhor, mas que ainda
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assim desobedecem e fazem coisas dignas de castigo,
receberão castigo severo. Mas aqueles que não
souberam a Sua Vontade e ainda assim fizeram
coisas dignas de castigo, receberão um castigo leve.
“E o servo que soube a vontade do seu Senhor e
não se aprontou nem fez conforme a Sua vontade,
será castigado com muitos açoites. Mas o que não
a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos
açoites será castigado. Porque a qualquer que muito
for dado, muito se lhe pedirá” (Lucas 12:47,48).
Portanto, eles serem “julgados segundo as
suas obras” quer dizer simplesmente que serão
recompensados ou castigados de acordo, e é óbvio
que vai haver uma diferença. “Porque segundo a
obra do homem, Ele lhe paga, e faz que cada um
ache segundo o seu caminho. Também, na verdade,
Deus não procede impiamente, nem o TodoPoderoso perverte o juízo.” (Jó 34:11,12). Deus
é justo, reto e íntegro, e todo mundo vai receber
exatamente o que merece e precisa.
“E deu o mar os mortos que nele havia; e
a morte e o inferno deram os mortos que neles
havia, e foram julgados cada um segundo as suas
obras” (Apocalipse 20:13). Vemos aqui a segunda
ressurreição, de todos os mortos não salvos, alguns
dos quais haviam sido confinados ao fundo do mar
e a outros lugares.
Mas durante a segunda ressurreição, todos os
“outros mortos” vêm de todas as partes: do mar,
dos sepulcros, de eras passadas — todos os mortos
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não salvos que já viveram. Todos aqueles que não
foram salvos durante esta era de graça mais todos
aqueles que não foram salvos durante o Milênio
vão ressurgir nesta Segunda Ressurreição para
comparecerem diante do Grande Julgamento do
Trono Branco e para serem julgados segundo os
livros.
Outro ponto muito interessante é sobre a
“morte e o inferno darem os mortos que havia neles”.
Isto significa que alguns serão ressuscitados do
fogo do inferno, só para serem julgados e lançados
de volta nas chamas de onde acabaram de sair? A
palavra grega original traduzida por inferno aqui
nesta passagem é “hades”, que não significa um
inferno ardente, chamejante de torturas de jeito
nenhum. Hades, segundo o léxico grego, significa
literalmente “o estado invisível”; em outras palavras,
o mundo do espírito, o mundo invisível de fantasmas
e espíritos. Portanto, os não salvos que morreram e
partiram desta vida, estão meramente num estado
invisível. Não estão todos no fogo do inferno, nem
enfiados num buraco no chão, na “sepultura”, que é
outra tradução usada para “hades”.
Os tradutores deveriam ter usado a tradução
literal para deixar mais claro. “E a morte e o inferno
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda
morte” (Apocalipse 20:14). Aqui não diz que todas
estas pessoas foram lançadas no Lago do Fogo, mas
só a morte e o inferno. Em outras palavras, a morte
ou o poder da morte, e o hades, o estado invisível,
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são lançados no Lago do Fogo. Estes antigos lugares
ou estados de confinamento ou castigo ou prisão
são agora lançados no Lago do Fogo, incluindo
o fim do estado espiritual invisível que existe
atualmente.
O julgamento não pode acontecer até haver
um fim para o mundo do espírito de agora, e um
fim para o estado invisível, porque agora os espíritos
ainda estão operando nessa dimensão. O “livro
da vida” que foi aberto no Grande Julgamento do
Trono Branco é um livro muito importante. Depois
da morte e do inferno serem lançados no lago de
Fogo, diz que, “Aquele que não foi achado escrito
no livro da vida, foi lançado no lago do fogo”
(Apocalipse 20:15).
Não diz que foram todos lançados no Lago de
Fogo. Diz que “Aquele que não foi achado escrito
no livro da vida foi lançado no lago de fogo”. Em
outras palavras, no último Grande Julgamento do
Trono Branco vai haver outra separação entre as
ovelhas e as cabras, entre aqueles que merecem ir
paro o inferno e aqueles que não merecem.
Se o livro da vida tivesse apenas os nomes
daqueles salvos nesta vida, para que então levá-lo
para este Grande Julgamento do Trono Branco
dos não salvos? Só para provar que eles não estão
inscritos lá? Se nenhuma dessas pessoas vai ser
de forma alguma poupada do inferno, porque o
Senhor precisaria sequer abrir este livro? Se todos
os que estão escritos no Livro da Vida já estão
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salvos e já foram arrebatados e já estão no Céu e
se nenhuma destas pessoas neste julgamento está
escrita lá e se é só um livro vazio e em branco então,
para que se incomodar?
Só os não salvos estão presentes neste
Julgamento do Grande Trono Branco, mas faz-se
uma diferença entre que estão ou não no Livro da
Vida. Somente os que não foram achados no Livro
da Vida são lançados no Lago do Fogo. — Mas
não todos eles. Então, quem é que não é achado
no livro? Obviamente os mais ímpios e aqueles que
rejeitaram Cristo em absoluto e que se rebelaram
contra Ele, como toda aquela gente da marca da
besta na Tribulação e todos aqueles rebeldes que,
no final do Milênio se voltaram contra o arraial
dos santos quando o Diabo tenta fazer a sua grande
revolta. Depois de mil anos do reino pessoal, visível
e amoroso de Jesus Cristo e de Seus santos na terra e
da manifestação de Deus de todas as maneiras, eles
ainda se rebelam contra Deus. A meu ver, se alguém
merece ir para o inferno, esses merecem.
De tudo que entendo a partir das Escrituras,
parece que o lago de fogo é um castigo bastante
ruim para os piores de todos. Para ser lançado no
Lago do Fogo, você tem de ser um pecador bastante
ímpio que tem realmente desafiado a Deus e cada
oportunidade que Deus tem lhe dado para se
arrepender, e tem realmente causado muito dano
e machucado muita gente, como fizeram Hitler e
outros como els que desencaminharam muita gente.
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Os piores serão lançados no Lago de Fogo.
E todos os santos de Deus vão habitar a Cidade
Santa. E aqueles que não foram maus o suficiente
para irem para o inferno nem aceitaram a bondade
de Cristo para irem para o céu, estarão em alguma
parte intermediária, onde quer que Deus escolha
colocá-los.
Entre os não salvos, há que não são bons o
suficiente para o céu — em outras palavras, não
são salvos pelo sangue de Cristo — nem maus o
suficiente para o inferno, Mas são achados escritos
no Livro da Vida e, por esse motivo, poupados
do Lago do Fogo. Não salvos para o céu e não
amaldiçoados para o inferno, mas achados escritos
neste Livro da Vida e poupados. Pelo visto lhes será
dada alguma forma de vida em vez da penalidade da
morte, um destino qualquer que não será o inferno.
Deus é um monstro?

Quando um jovem sincero me disse certa vez,
“Eu não acredito em um Deus que vai enviar todas
essas pessoas para o inferno para sempre, gente que
nunca sequer teve uma chance de ouvir sobre Jesus,
nenéns e nativos ignorantes, e os milhões de pessoas
de religiões diferentes que são bastante justas e
estão tentando o melhor que sabem, vivendo de
acordo com seja que tipo de luz for.” Eu respondi,
“Concordo com você. Eu tampouco acredito em
um Deus assim.”
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Estou pessoalmente convencido, pelos meus
próprios estudos das Escrituras, das pessoas e da
natureza de Deus, que Deus na Sua misericórdia
proveu uma outra coisa para além do Céu e do
Inferno para tais pessoas. Por exemplo: será que
as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho,
pagãos que nunca nem sequer ouviram o nome de
Jesus, será que todas elas deveriam ser lançadas no
tormento eterno e no Inferno de fogo para sempre
quando nunca nem sequer tiveram uma chance?
Você consegue imaginar bebês indo para um lugar
assim? Se fosse verdade, eu não acreditaria em
Deus, pois Ele seria um monstro — para castigar as
pessoas ignorantes e inocentes que fizeram o melhor
que podiam, muito embora nunca tivessem ouvido
falar de Jesus e sendo assim nunca O receberam.
Sem dúvida, nem todos merecem o mesmo
tipo de castigo nem o mesmo julgamento severo
como merecem os piores de todos e os mais ímpios.
Muitas pessoas simplesmente não conheceram a
verdade, nunca ouviram falar do Evangelho nem
sequer ouviram falar de Jesus, não conheceram o
Seu amor e morreram ignorantes da vontade do Seu
Mestre.
É uma coisa impressionante e maravilhosa que
por todo o mundo, até nas selvas mais sombrias
e nos lugares mais remotos, até os selvagens mais
primitivos parecem conhecer a diferença entre certo
e errado, bem e mal, e sabem que certas coisas são
pecaminosas e que é errado fazê-las. Os padrões
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morais básicos de Deus contra roubar, matar e
coisas assim são bastante universais. Mesmo as
culturas mais primitivas sabem que essas coisas são
erradas e têm leis contra elas.
“Esta é a luz verdadeira, que alumia a todo
homem que vem ao mundo” (João 1:9.) Todo
mundo recebeu em algum momento a luz de Deus
para iluminar o seu coração em trevas com o Seu
amor, para mostrar a ele o Seu amor. O Espírito
Santo é fiel em falar ao coração de todos e dizer
a eles quando estão agindo errado. Todos sabem
a diferença entre o bem e o mal, ainda que não
conheçam toda a vontade de seu Mestre.
Podem até nem conhecer seu Mestre. Talvez
nunca tenham sequer conhecido o evangelho ou a
verdade ou as boas novas da salvação, mas sabem a
diferença entre o certo e o errado. A Bíblia diz que
se fizerem coisas dignas de açoites, receberão poucos
açoites — o castigo deles vai ser leve, corretivo, sem
dúvida com a natureza de castigo e eles sem dúvida
se arrependerão então e serão perdoados e lhes será
dada uma nova vida.
Portanto, haverá uma grande variedade de
castigos e recompensas para os não salvos, e também
para os ignorantes e inocentes que simplesmente
não sabiam melhor. Deus não pode exatamente
“salvá-los” se não tinham Jesus nem O receberam,
mas Ele vai ser mais indulgente com aqueles que
foram bons e tentaram fazer o bem, que ainda sem a
lei fizeram as coisas que são requeridas pela Sua Lei
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de Amor. — Aqueles que até sem o conhecimento
dEle e do Seu amor, sentiram o Seu Amor nos seus
corações.
“Porque os que ouvem a lei não são justos
diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de
ser justificados. Porque, quando os gentios (os
ignorantes), que não têm a lei, fazem naturalmente
as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si
mesmo são lei; os quais mostram a obra da lei escrita
em seus corações, testificando juntamente com a sua
consciência, e os seus pensamentos, quer acusandoos, quer defendendo-os.” (Romanos 2:13-15.)
Para aqueles que tiverem de ser punidos na
vida futura, o castigo será designado e talhado de
acordo com as obras e com a responsabilidade deles.
Para que propósito? Apenas por vingança? Deus
não é esse tipo de Deus vingativo, para apenas por
vingança querer fazer com que as pessoas sofram
pelos seus pecados. Mas isso tem um propósito —
trazê-las para a luz para demonstrar a Sua bondade,
gentileza e amor, e mostrar-lhes a diferença e
quanto dano causaram com sua desobediência
e falta de amor. Por quê? Para que venham a
sentir uma tristeza segundo Deus e chegarem ao
arrependimento e mudança.
Quer estejam vivos quer mortos, todos
recebem a luz. Mais cedo ou mais tarde, todos têm
uma chance de serem salvos, ou pelo menos de se
reconciliarem. Isso não se encaixa na sua imagem de
um Deus todo amoroso, todo misericordioso que
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não apenas vai ser misericordioso com os vivos, mas
também com os mortos? — Como foi evidenciado
muito claramente pela viagem de Jesus ao lugar de
prisão no seio da terra para lá pregar o Evangelho
aos espíritos que lá estavam, para que pudessem
acreditar e serem salvos e libertos.
“Pois, como Jonas esteve três dias e três noites
dentro do ventre da baleia, assim estará o filho
do homem três dias e três noites dentro do seio
da terra. Porque também Cristo padeceu uma vez
pelos pecados, o justo pelos injustos; para levar-nos
a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas
vivificado pelo Espírito: No qual também Ele, foi e
pregou aos espíritos em prisão. Porque por isso foi
pregado o Evangelho também aos mortos, para que,
na verdade, fossem julgados segundo os homens
da carne, mas vivessem segundo Deus no espírito”
(Mateus 12:40; 1Pedro 3:18,19; 4:6.)
Veja a misericórdia de Cristo. Ele próprio
desceu ao interior do inferno, por assim dizer, ao
“submundo”, e pregou aos espíritos em prisão.
Jesus foi lá em baixo e foi um deles e pregou a eles
e deu-lhes o evangelho da libertação, “para que eles
pudessem viver segundo Deus no Espírito”.
Isso se confirma em um versículo do Antigo
Testamento em que Deus, pelo visto fala para
Seu Filho: “Por causa do sangue do Teu concerto
Eu tirei os Teus presos da cova em que não havia
água” (Zacarias 9:11.) “Olhará para os homens, e
dirá: Pequei, e perverti o direito, o que de nada me
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aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir
para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo
isto é obra de Deus, duas e três vezes para com o
homem. Para desviar a sua alma da perdição, e o
iluminar com a luz dos viventes.” (Jó 33:27-30.)
Deus vai dar a todos uma chance — vivos
ou mortos, agora ou depois — de verem a luz, de
ouvirem o evangelho, de verem, crerem e receberem
Jesus Cristo como seu Salvador.
O inferno é para sempre?

Não me interpretem mal, eu não estou dizendo
que não existe inferno nem que ninguém vai para
lá. Porque as Escrituras deixam muito claro que
para os mais perversos “a sua parte será no lago
que arde com fogo e enxofre: o que é a segunda
morte.” (Apocalipse 21:8.) Eu acredito realmente
no inferno, só não acredito que o inferno seja para
todos, nem que seja para sempre. É para os piores,
os mais rebeldes, desafiadores, desobedientes,
ímpios e o Diabo e os seus anjos. Esses vão todos
para o Lago de Fogo, mas não todo mundo.
Aqueles cujas obras foram extremamente
perversas e que foram tão ímpios que os seus
nomes foram “riscados do livro da vida e não
foram inscritos com os justos” (Salmo 69:28),
esses merecerão o fogo do inferno e um castigo
extremo. Não sei durante quanto tempo eles terão
que permanecer lá, talvez alguns tenham que ficar lá
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para sempre. Ou talvez Ele vá ter misericórdia deles
um desses milênios se eles se arrependerem.
Mas até para alguns desses, acho que o inferno
vai ser um purgatório. Acho vão ser expurgados
da sua rebelião e da sua descrença, da sua dureza e
rejeição, e tal como uma criança sendo punida ou
castigada, lhes será dada uma oportunidade lá, sob
o castigo, de se arrependerem e terem algum tipo de
restauração e restituição se não até mesmo salvação,
pelo menos algum tipo de eventual reconciliação.
Para que castigar as pessoas se é totalmente
impossível lhes ensinar alguma coisa e se nunca vão
mudar, se regenerar nem aprender? Parece-me que
o inferno seria uma perda de tempo e totalmente
inútil se não fosse usado para mais nada a não ser
dar às pessoas sofrimento eterno — que, a meu ver,
praticamente ninguém merece. Vocês vão descobrir
no próximo e último capítulo que haverá algumas
pessoas vivendo fora da cidade celestial na linda
nova terra que parecem ser exatamente as mesmas
pessoas que anteriormente foram lançadas no Lago
de Fogo. (Apocalipse 21:8; 22:14,15.)
E alguns daqueles versículos como o
Apocalipse 14:11 que dizem que as pessoas muito
ímpias, adoradoras do Diabo e que recebem a marca
da besta serão “atormentadas com fogo e enxofre e
o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre;
e não têm repouso nem de dia nem de noite”? Isto
parece ser um castigo eterno, perpétuo e que nunca
termina. Será?
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Vocês têm de saber o significado de “para
sempre”, porque a palavra original usada aqui no
Grego é “aeon”, significando literalmente “por uma
era” o que sem dúvida é por muito tempo, mas não
significa necessariamente que seja eterno. E “para todo
o sempre” no Grego significa “por uma era e uma era”.
Esta palavra grega “aeon” também é usada nas outras
referências do Novo Testamento para castigo “que
dura para sempre” e “eterno”, o que também implica
“que dura uma era” ou “por uma era”.
Onde diz “para sempre” ou “eterno” ou
“para todo o sempre”, lembrem-se que não
necessariamente significa o que para sempre e
eterno significa para nós. Nuns dois lugares no
nosso Novo Testamento, os tradutores ingleses
traduziram esta palavra grega “aeon” como “século”,
como acontece em Efésios 2:7 e Colossenses 1:26,
que fala “dos séculos vindouros.”
Mas, graças a Deus, o “castigo eterno”,
“inferno eterno”, “castigo que durará para sempre”
e “fogo do inferno para todo o sempre”, não
serão para sempre, vão durar para sempre e com
certeza não serão eternos. Até mesmo nesta vida,
segundo a lei do homem, virtualmente todo
castigo chega a um fim. Chega uma altura em que
o ofensor já pagou pelos seus crimes com o seu
encarceramento ou com multas ou até com a sua
vida. Se isso satisfaz as leis do homem, por que não
as de Deus? Talvez algumas pessoas paguem pelos
seus próprios pecados, uma vez que não quiseram
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acreditar em Cristo e não quiseram acreditar na
Sua morte. Por isso, terão que sofrer o castigo
prescrito pronunciado para o pecado, que é a morte.
(Romanos 6:23; Apocalipse 21:8.)
Mais sejam quais forem os pecados e seja de
que forma for que as pessoas sejam culpadas, elas
receberão um castigo justo e imparcial. E quer
recebam “poucos açoites” ou “muitos açoites”
(Lucas 12:47,48), todos chegarão a um fim. Poucos
e muitos são quantidades. Muitos ou poucos,
os açoites chegarão a um fim quando tiverem
recebido o suficiente para terem cumprido o plano
de Deus de fazê-los se arrependerem, verem a luz,
lamentarem, pararem e mudarem.
Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é
puro, Deus é santo, Deus é perfeito e tudo irá
resultar perfeitamente em longo prazo. Haverá
julgamento e castigo perfeito para os ímpios, e
perfeita recompensa para o justo e o crente e os que
obedeceram ao Senhor. Embora o culpado vá ser
castigado pelos seus pecados, quando o castigo deles
terminar e tiverem aprendido as suas lições, serão
libertos. E é essa a ideia toda. Libertos pela graça de
Deus e pelo perdão de Deus — exatamente como
todos os outros salvos.
“O escape” (1 Coríntios 10:13)

Graças a Deus que nós, todos que recebemos
Jesus, podemos antecipar felicidade, alegria e
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recompensas eternas na próxima vida, porque
recebemos o sacrifício substituinte de Deus pelos
nossos pecados: Jesus Cristo e o Seu sangue
derramado na cruz, e nós estamos dispensados
do castigo e da penalidade pelos nossos pecados e
das sentenças que serão passadas a outros no Seu
grande julgamento final. Estamos completamente
perdoados e dispensados do castigo pelo pecado,
porque “o sangue de Jesus Cristo Seu Filho nos
limpa de todo o pecado”. (1 João 1:7.)
É claro que todos merecemos o inferno, castigo
e tudo o mais, mas conseguimos escapar porque
acreditamos em Cristo e recebemos o seu perdão e
o Seu castigo na cruz em nosso lugar. Mas os outros
que não fizeram isso nesta vida, quando acordarem
no próximo mundo e descobrirem que estavam
muito enganados e que o Evangelho era verdade,
bem, então eles vão acreditar. Mas para alguns será
tarde demais.
Os que tiverem obstinadamente e com
conhecimento rejeitado a salvação de Jesus Cristo
e Sua substituição, o fato de Ele ter recebido
o castigo pela humanidade, vão ter de sofrer
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pelos seus próprios pecados. Terão que sofrer o
julgamento e cumprir a sentença até que tenham
sofrido o suficiente para pagar por ele. Rejeitaram
o escape que Deus lhes ofereceu, pelo que terão de
ser castigados. Terão de sofrer por isso. E tal como
temos visto, algumas pessoas vão ser tão más que
terão de passar pelo próprio fogo do inferno, o
Lago do Fogo.
A Palavra de Deus diz que “Deus não quer
que nenhum se perca senão que todos venham a
arrepender-se.” (2 Pedro 3:9.) E para mostrar o
Seu amor por todos os homens, Ele enviou Jesus
para viver, morrer e sofrer por nós: “Porque Deus
amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nEle crê não
pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não
mandou o Seu Filho ao mundo para condenar o
mundo; mas para que o mundo por Ele possa ser
salvo.” (João 3:16,17.).
Jesus disse: “Eu vim não para julgar o mundo,
mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a Mim,
e não receber as Minhas Palavras, já tem quem o
julgue: a Palavra que tenho pregado, essa o há de
julgar no Ultimo Dia.” (João 12:47, 48.) Ele ama
você e não veio para julgá-lo e condená-lo, mas
para salvá-lo para sempre. Mas se você ouvir a Sua
Palavra e se recusar a obedecê-la; se souber que Ele
“está à porta do seu coração e bate” (Apocalipse
3:20) e O mandar embora e rejeitar, então está se
condenando a si mesmo.
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“E a condenação é esta, que a luz veio ao
mundo, e os homens amaram mais as trevas do que
a luz, porque as suas obras eram más” (João 3:19.) A
Palavra de Deus pergunta: “Como escaparemos nós,
se não atentarmos para uma tão grande salvação?”
(Hebreus 2:3.) Porque se você rejeitar Jesus e rejeitar
o Seu sangue e recusar acreditar e recusar receber,
você terá que sofrer pelos seus próprios pecados.
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus”
(Romanos 6:23.)
Por que pagar o pesado preço do castigo que
durará por uma era por todos os seus pecados,
quando Jesus já sofreu por você? Tudo o que Ele
pede é que você aceite humildemente o Seu perdão,
peça que Ele lhe perdoe e O receba no seu coração.
Ele é o único caminho para a redenção. Você tem
Jesus? Se não, receba-O agora. Deus abençoe você
com salvação.
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Capítulo doze

O Novo Céu e a Nova Terra

O

assunto de nossa última lição é a cidade
celestial e nossa felicidade futura lá,
um assunto tão tremendo e maravilhoso,
com um “final feliz” tão difícil de imaginar,
que os últimos capítulos da Bíblia são
dedicados inteiramente a ele. Os capítulos 21
e 22 do Apocalipse fazem da descrição do Céu o
grand finale da Bíblia, o estrondeante clímax da
sinfonia de Deus, e revela um lugar de uma beleza
resplandecente além da imaginação humana!
As coisas mais incríveis com as quais você
jamais sonhou já existem nesse lar distante dos
filhos de Deus — a cidade celestial cujo artífice e
construtor é Deus. Até mesmo a descrição de João
no Apocalipse não poderia, de maneira alguma fazer
jus a ela. É um lugar tão lindo que é difícil imaginar.
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Quanto mais penso sobre o céu, mais
emocionado e entusiasmado eu fico em relação ao
que o Senhor preparou para nós lá! “Como está
escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que
Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o
Espírito a todas as cousas perscruta, até mesmo as
profundezas de Deus” (1 Coríntios 2:9–10).
Dizem que expectativa é 50% da satisfação,
então por que não desfrutamos metade do céu
agora? Estamos a meio caminho do céu em espírito
e podemos desfrutar metade da alegria com
antecedência só pensando no que nos aguarda,
louvando o Senhor, agradecendo, lendo a respeito,
sonhando a respeito e esperando. Podemos ter
50% da nossa satisfação e alegria agora mesmo,
simplesmente esperando o que está por vir. Afinal, é
lá onde vamos passar a eternidade, então é um lugar
bem importante, não acha? É o nosso lar eterno, o
lugar que Jesus foi preparar para nós, para sempre,
então com certeza deveríamos estar interessados nele.
Na verdade, todos os filhos de Deus, desde o
princípio dos tempos tem buscado “uma cidade
que têm fundamentos” — fundamentos eternos
— “da qual Deus é o arquiteto e edificador”
(Hebreus 11:10). Eles não estavam satisfeitos com
a condição de cidadãos deste mundo, com os seus
reinos terrenos, de carne e sangue, da humanidade
e de espíritos malignos. Preferiram procurar um
206

O Novo Céu e a Nova Terra

país feito por Deus, um país celestial, uma cidade
celestial, edificada pelo Senhor.
“Confessando que eram estrangeiros e peregrinos
sobre a Terra. Porque os que falam deste modo
manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na
verdade, se lembrassem daquela de onde saíram,
teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a
uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não
se envergonha de ser chamado o seu Deus, porque
lhes preparou uma cidade!” (Hebreus 11:13-16)
A bem dizer, Deus afirma ter orgulho de Seus
peregrinos que sabem que este mundo não é o seu
lar e estão somente de passagem, tentando fazer
um trabalho para Jesus no caminho. “Pois Ele
lhes preparou uma cidade.” Ele tem uma cidade
para você e para mim, onde não vamos precisar de
passaportes nem vistos ou dinheiro. É a sua cidade,
sua cidade natal no Céu, e todos serão o seu povo.
Então, se você ainda está procurando a cidade
perfeita e o governo perfeito no país perfeito, com o
povo perfeito, espere só mais um pouquinho — está
chegando. Jesus prometeu: “Na casa de meu Pai há
muitas moradas. Se assim não fosse eu vo-lo teria
dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for,
e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para
mim mesmo, para que onde Eu estou estejais vós
também.” (João 14:2-3)
Esse é o único país ao qual verdadeiramente
pertencemos: o reino de Deus, a cidade celestial!
Buscamos um país superior, o reino do céu! —
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Essa é a nossa nacionalidade, ou cidadania, nosso
país. — Um país que nunca perseguiu o pobre nem
oprimiu o fraco ou destruiu as minorias. Um país
que nunca perdeu uma batalha e nunca lutou uma
guerra pelos motivos errados.
Somos cidadãos da única nação justa no
universo, o reino de Jesus Cristo. Na verdade,
renunciamos a nossa cidadania neste mundo
quando recebemos em nossos corações o Rei dos
reis e o Príncipe da Paz, Senhor dos senhores, Deus
do Céu e Filho da Justiça e Seu reino.
O céu é um lugar grandioso e quero estar lá.
E espero que você também fique entusiasmado ao
pensar nisso, pois o ajudará a suportar alguns dos
fardos e provas pelas quais está passando quando
entender as maravilhas que Deus lhe tem reservado.
“Os sofrimentos do tempo presente não são para
comparar com a glória por vir a ser revelada em
nós” (Romanos 8:18).
Pensar no céu ajuda a suportar algumas das
coisas pelas quais você tem que passar agora. Essa
é uma das razões porque Moisés conseguiu vencer,
porque contemplava o galardão, como “quem vê
aquele que é invisível” (Hebreus 11:26,27). Ele
olhava além de todas as tribulações que tinha no
Egito e todos os problemas, e via o Senhor e Seu
galardão no futuro. Conseguiu suportar o presente
por antever o futuro. O fato de ele ver o Céu o
ajudou a suportar tudo pelo qual tinha que passar
aqui na terra.
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“Pela fé Moisés, quando já homem feito,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó.” — Ele
poderia ter sido faraó, o rei do Egito. “Preferindo
ser maltratado junto com o povo de Deus, a
usufruir prazeres transitórios do pecado; porquanto
considerou o opróbrio de Cristo por maiores
riquezas do que os tesouros do Egito, porque
contemplava o galardão” (Hebreus 11:24-26).
Ele considerou o opróbrio de Cristo maior
do que todas as riquezas de todo o Egito, a nação
mais poderosa na terra, a nação mais rica no
mundo naquela época, podendo ter a posição mais
poderosa, como rei. Olhou além desse véu terreno,
desse nível terreno, e procurou uma cidade celestial
cujo arquiteto e edificador é Deus.
Todos aqueles maravilhosos heróis bíblicos
registrados na galeria da fama de Deus, no capítulo
11 de Hebreus, se consideravam peregrinos e
estrangeiros aqui. Eles procuravam uma cidade
celestial que tinha fundamentos, o único país
ao qual eles realmente pertenciam, e que lhes
pertencia. Eles conseguiram suportar mil tipos de
tribulação nesta Terra, sofrimento, trabalho árduo
e até mesmo tortura e morte, porque esperavam
aquela cidade, “da parte de Deus, uma casa não feita
por mãos, eterna, nos céus” (2 Coríntios 5:1).
Vale a pena pensar no Céu, falar sobre o Céu
e tentar visualizar o Céu e o que está à sua espera,
sabendo que o sofrimento presente não é nada em
comparação com as glórias que vamos ter no futuro
209

O Livro do Futuro

próximo. “Porque a nossa leve e momentânea
tribulação produz para nós eterno peso de glória,
não atentando nós nas cousas que se veem, mas
nas que se não veem; porque as que se veem são
temporais, e as que se não veem são eternas” (2
Coríntios 4:17,18). Aleluia!
“Portanto, se fostes ressuscitados juntamente
com Cristo, buscai as cousas lá do alto, onde
Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas
cousas lá do alto, não nas que são aqui da Terra”
(Colossenses 3:1,2; Hebreus 13:14) — A cidade
celestial descerá do Céu, de Deus, e habitará com
os homens. Esta é a esperança de todas as eras,
aquele mundo eterno, invisível no momento, onde
habitaremos com Ele para sempre. É isso o que
todos estamos esperando. Não é utopia, mas o Céu
na terra, um novo céu e uma nova terra com a sua
cidade eterna.
Então, ao ler a descrição do céu e de nosso
maravilhoso futuro lá, ore e peça ao Senhor, como
o rei Davi fez: “Desvenda os meus olhos, para que
eu contemple as maravilhas da tua lei” (Salmo
119:18). O apóstolo Paulo, quando escreveu para
alguns de seus seguidores acerca de coisas celestiais,
lhes disse para orarem continuamente: “Para que o
Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação
no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos
do vosso coração, para saberdes qual é a esperança
do seu chamamento, qual a riqueza da glória da
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sua herança nos santos” (Efésios 1:16-18). Peça
para Ele abrir seus olhos e emocionar seu coração
conforme você lê acerca das maravilhas que Ele tem
armazenadas para você.
O céu não é aqui, este mundo é passageiro.
Além do horizonte há tesouros verdadeiros.
Do céu anjos me chamam entoando canções reais.
Vou-me embora deste mundo e não volto nunca mais.
Senhor, Você sabe que não tenho outro amigo.
Se o céu não é o meu lar, o que é que eu vou fazer?
Do céu anjos me chamam entoando canções reais
Vou-me embora deste mundo e não volto nunca mais.
—J. Reeves
O céu como retratado na Bíblia

Os capítulos 21 e 22 do Apocalipse oferecem
a mais detalhada e específica descrição bíblica de
como será o céu. “Vi um novo céu e uma nova
terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra
passaram, e o mar já não existe” (Apocalipse
21:1). A Terra hoje em dia é coberta com a sua
superfície e atmosfera. Mas no final do Milênio,
na Batalha de Gogue e Magogue, Deus vai
removê-las completamente com fogo, renová-las,
e recriar uma linda nova terra e novo céu. —
Sem poluição, contaminação, gases ou químicos
poluentes. Ele recriará o lindo Jardim do Éden e a
superfície da terra, e teremos uma nova terra sob
um novo céu.
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Na nova terra e novo céu não haverá pecado,
guerra, destruição, morte, doenças, lágrimas, dores
nem todas as outras coisas que nos fazem sofrer hoje.
O mar deixará de existir. Hoje em dia, mais
de dois terços da superfície da Terra é coberta por
água, por mares, então quando os mares secarem
e evaporarem durante o flamejante cataclismo de
Gogue e Magogue, haverá muito mais lugar para os
bilhões de pessoas de todas as eras que ressuscitarão
e viverão fora da cidade celestial. Ele também diz
que “todo vale será aterrado, e nivelados todos os
montes e outeiros” (Isaías 40:4), de maneira que
haverá quatro ou cinco vezes mais área habitável e
terra cultivável.
“Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, ataviada como uma
noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz,
vinda do trono, que dizia: Agora o tabernáculo de
Deus está com os homens. Deus habitará com eles,
e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com
eles, e será o seu Deus” (Apocalipse 21:2–3). Você
não irá ao céu para viver com Deus, Deus virá para
a terra para viver com você. É o que diz a Bíblia.
João não disse: “Eu vi a cidade santa para a qual
alçamos voo”. Ele disse: “Eu vi a cidade santa que
descia de Deus, do céu”.
O lugar onde vamos viver com o Senhor
para sempre depois desta vida, não é uma terra de
fantasia lá longe no espaço sideral, mas uma cidade
deslumbrante que vai descer do céu, da parte de
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Deus, para uma nova terra. E Deus vai descer e
viver conosco. Nós não iremos para algum lugar
distante denominado céu, onde Deus supostamente
vive, mas teremos um Deus presente e praticamente
tangível, que estará vivendo conosco e criará o céu
na terra.
Primeiro, o Senhor vai purgar, purificar e
renovar a terra inteira, para que ela seja perfeita,
linda como o Jardim do Éden, um novo céu e
uma nova terra, e então a cidade celestial, Nova
Jerusalém, descerá. Como uma noiva adornada para
o marido, ela, descerá do céu da parte de Deus, para
a terra. Ele diz que o tabernáculo de Deus, ou o
lugar da habitação de Deus estará com os homens.
Será como se Deus estivesse invadindo e
conquistando o mundo vindo do espaço, trazendo
à terra a cidade celestial, e reassumindo o Seu lugar
eternamente como Rei dos reis, e Sua nação, reino e
governo como a nova ordem mundial. As histórias
de ficção científica com estações espaciais e cidades
espaciais não chegam aos pés desta. A nossa vai
ter 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400
quilômetros de largura 2.400 quilômetros de altura.
Nenhum filme ou livro de ficção científica jamais
teve algo que se comparasse a isso. — Nada tão
lindo, imenso e magnífico como a grandiosa cidade
celestial vinda de Deus.
“Deus enxugará de seus olhos toda lágrima.
Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas”
213

O Livro do Futuro

(Apocalipse 21:4). Para mim, esse é um dos mais
lindos versículos em toda a Bíblia. Se ler com
atenção, verá que não diz que não haverá mais
lágrimas. Eu acho que muitas pessoas, quando
chegarem ao Céu e encararem o Senhor, vão estar
envergonhadas e chorar pelos seus pecados e erros.
Veja como o Senhor é maravilhoso, amoroso
e misericordioso. Ele diz que vai enxugar todas
aquelas lágrimas, e retirar todas as lembranças
daqueles anos ruins. E não haverá mais dor, morte,
luto nem lágrimas. Somente felicidade eterna,
maravilhosa, alegria e paraíso na Terra, como o que
nós que amamos o Senhor temos agora, só que
melhor, para sempre e eternamente. Aleluia!
Todas as coisas más e tristes serão esquecidas
e lançadas fora como se fossem um sonho ruim,
como um pesadelo, e Ele enxugará todas as lágrimas
de nossos olhos. Não haverá mais dor nem tristeza,
morte nem pranto, e tudo será felicidade daí por
diante. Não é maravilhoso?
Vai ser tão maravilhoso que você vai
esquecer todos os problemas que teve. Vai ser tão
maravilhoso que vai se esquecer de todas as coisas
terríveis e as provações pelas quais passou. Tudo vai
valer a pena quando virmos Jesus.
As batalhas da vida parecerão pequenas ao ver Sua luz.
Um relance do Seu querido rosto, apagará toda a tristeza.
Então corra a corrida, até vir o Senhor.
—E. K. Rusthoi
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Tudo novo

“E Aquele que está assentado no trono disse:
Eis que faço novas todas as cousas. A quem tem
sede darei de graça da fonte da água da vida. O
vencedor herdará estas cousas, e eu lhe serei Deus e
ele será meu filho” (Apocalipse 21:5-7).
Nessa maravilhosa cidade celestial, os Seus
vencedores “herdarão todas as coisas!” — “E quem é
o que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus o
Filho de Deus? Porque tudo o que é nascido de Deus
vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé” (1 João 5:5, 4) O Senhor ama a fé. Ele ama
os Seus filhos fiéis e vai recompensá-los grandemente.
Eu não acho que seja possível entender
ou apreciar como será o céu ou o que Ele tem
preparado para você, sem antes saber como vai ser.
Os filhos de Deus serão arrebatados e ressuscitados,
com novos corpos sobrenaturais e eternos quando
Jesus voltar temporariamente para levar a Sua noiva,
no final do período da Grande Tribulação. Ele vai
descer em glória e vamos nos levantar em corpos
gloriosos, ressurretos, celestiais e arrebatados —
exatamente como o corpo dEle.
“Todos seremos transformados, num
momento, num abrir e fechar de olhos, ao
ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os
mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. Porque é necessário que este corpo
corruptível (nossos corpos atuais), se revista da
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incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista
da imortalidade. E quando este corpo corruptível
se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se
revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra
que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória” (1
Coríntios 15:51-54).
“Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda
não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos
que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes
a ele, porque havemos de vê-lo como ele é” (1
João 3:2). Vamos ter o mesmo tipo de corpos, o
tipo de corpo que Ele tem agora e tem desde a Sua
ressurreição, o corpo com o qual Ele foi para o Céu
e voltou e usou para visitar e ainda usa hoje.
Quando Jesus voltou dos mortos, Ele ainda
tinha a mesma aparência, ainda podia comer, beber,
e até cozinhar e ser amado! Ele disse: “Vede as
minhas mãos, e os meus pés, que sou eu mesmo;
apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem
carne nem ossos, como vedes que eu tenho” (Lucas
24:39). Depois Ele sentou-se e comeu com eles. Se
você quer saber, para mim isso é bem humano e
natural! Ele disse para Tomé: “Põe aqui o teu dedo e
vê as minhas mãos; chega também a tua mão e põena no meu lado; não sejas incrédulo, mas crente”
(João 20:27). Ele ainda tinha as cicatrizes.
Então Jesus ainda era “humano” e ainda tinha
um corpo de carne e sangue. E nós seremos assim
também, porque “Ele transformará o nosso corpo
de humilhação, para ser igual ao corpo da sua
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glória” (Filipenses 3:21). Vamos ter um novo tipo
de corpo espiritual que será ressurreto, maravilhoso,
eterno e glorificado, e mesmo assim ainda material
e natural o bastante para ser visível e reconhecível,
como somos agora, com carne e osso, porém carne e
ossos eternos, incorruptíveis, carne e ossos imortais.
Jesus disse: “Eu vim para que tenham vida,
e a tenham em abundância” (João 10:10). Então,
apesar de eu não saber exatamente como vai ser no
céu, sei que vai ser melhor do que é hoje, um lindo
céu na terra celestial, sem pecado, sem iniquidade,
sem tribulação, sem cansaço, dor ou problemas.
Vamos ter novos corpos maravilhosos, novos
modelos, e poderemos desfrutar este mundo ao
máximo, como nunca o desfrutamos antes.
“Quão preciosa é, o Deus, a tua benignidade!
Por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra
das Tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa,
e na corrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois
em ti está o manancial da vida; na tua luz vemos a
luz” (Salmo 36:7–9).
Outra elemento maravilhoso acerca do céu
será a nossa reunião com todos os nossos amados,
será a maior reunião de família que já existiu, com
todos os seus amados presentes, seus parentes,
filhos, pais, ancestrais, descendentes e ascendentes,
companheiros dos quais você estava separado, ou
que já haviam partido. Esse é um outro aspecto
sobre o céu que podemos ficamos na expectativa de
vivenciar.
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Quando chegarmos ao céu
Que dia de alegria será.
Quando nós virmos Jesus,
Cantaremos e clamaremos a vitória.
— M. Gilley

Todo mundo lá vai ser tão bom, amoroso,
gentil e prestativo, e um cuidará do outro. Será
uma sociedade perfeita, a comunidade perfeita,
em companheirismo perfeito com todos e com
o Senhor. Não haverá ódio, ciúmes, egoísmo ou
crueldade.
O design divino do nosso lar celestial

“Então veio um dos sete anjos que tem as sete
taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo,
dizendo: ‘Vem, mostrar-te-ei a Noiva, a esposa
do Cordeiro’. E me transportou, no espírito, até
a uma grande e elevada montanha, e me mostrou
a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia
do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de
Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra
preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina”
(Apocalipse 21:9-11).
A cidade é tão linda que Deus a compara a sua
criação suprema, uma linda mulher. Anteriormente,
no versículo 2, João disse que viu a Cidade Santa
descendo “ataviada como noiva, adornada para
o seu marido”, de maneira que sabemos que essa
referência à cidade como sendo “a noiva”, é algo
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simbólico, pois é óbvio que essa maravilhosa cidade
que Ele preparou para a Sua verdadeira noiva, Sua
igreja, é um lar celestial bem literal, físico, com
paredes mesmo, mansões, um rio, árvores, portões e
medidas e dimensões físicas exatas.
“E tinha um grande e alto muro, e doze portas,
e nas portas doze anjos, e sobre elas nomes inscritos,
que são os nomes das doze tribos dos filhos de
Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte,
três ao sul, e três a oeste. E o muro da Cidade
tinha doze fundamentos,” — ou doze níveis — “e
estavam sobre estes os nomes dos doze apóstolos do
Cordeiro” (Apocalipse 21:12-14).
Havia um anjo guardando cada portão. Ora,
por que a cidade haveria de ser protegida por um
muro alto assim com um anjo de guarda em cada
portão, se não existissem pessoas do lado de fora
que eles não quisessem que entrassem? Esta para
mim é uma outra indicação de que haverá pessoas
do lado de fora que não estarão em condições de
entrar na cidade.
Ele diz que os nomes dos doze primeiros
apóstolos estão no muro. Que melhor maneira de
imortalizá-los e honrá-los pelo seu grande trabalho
de colocarem o fundamento e prepararem a Igreja
inteira, do que colocando os seus nomes nos portões
e nas paredes?
“E aquele que falava comigo tinha por medida
uma vara de ouro para medir a cidade, as suas
portas e o seu muro. A cidade é quadrangular,
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o comprimento e a largura iguais. E mediu a
Cidade com a vara até doze mil estádios. O
seu comprimento, largura e altura são iguais”
(Apocalipse 21:15–16).
Você tem ideia do que representa 12.000
estádios bíblicos em relação às medidas modernas?
Um estádio equivale a um-oitavo de um milha
inglesa, ou seja, 200 metros. Assim, 12.000
estádios equivalem a 2.400 quilômetros. É uma
cidade imensa! 2.400 quilômetros em cada
direção — largura, comprimento e altura. É quase
incompreensível.
A área da base seria tão grande quanto metade
da área dos Estados Unidos ou da Europa. E pode
imaginar, 1.500 milhas, ou 2.400 quilômetros de
altura? Aviões de passageiros geralmente voam a
8.000 ou 10.000 metros de altitude no máximo, a
uns trinta ou quarenta mil pés mais ou menos. Mas
a cidade celestial de Deus terá 2.400 quilômetros de
altura.
Sua grande cidade espacial está descendo para
a terra, mas nem poderá se deslocar totalmente para
fora do espaço. O ápice e a maior parte dela estará
lá em cima no espaço exterior. — Que panorama!
Se dividisse os 2.400 quilômetros de altura que ela
tem por doze níveis, teria 200 quilômetros para
cada nível, lugar suficiente para 65.000 pisos em
cada nível; ou quase 800 mil andares de altura.
Isso é que é arranha-céu! Quando se trata de
construir um lar celestial para Seus filhos, Deus não
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economiza. Não é de admirar que a Bíblia diga:
“Ele é o que edifica as Suas câmaras no céu, e a Sua
abóbada fundou na Terra, o Senhor é o seu nome”
(Amós 9:6).
Apesar de não poder provar pela Bíblia que a
cidade celestial tem a forma de pirâmide, existem
algumas passagens nas Escrituras sobre o céu que
parecem indicar que é assim. Hebreus 12:22 diz:
“Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do
Deus vivo, à Jerusalém celestial”. Então deve ter o
formato de uma montanha. Várias outros versículos
falam sobre “o monte da casa do Senhor” (Isaías
2:2; Miqueias 4:1).
Imagine só, se você subisse até o ápice dessa
pirâmide, com 2.400 quilômetros de altura, sabe
até onde poderia ver? — A 4.000 milhas ou 6.400
quilômetros de distância. E pelo fato da estrutura da
cidade ser translúcida, poderá também ver através
das paredes a linda nova terra lá fora, a nova criação
de Deus, e ainda as lindas auroras e ocasos em um
novo céu atmosférico, provavelmente mais lindo do
que o que temos agora.
Você nem terá que usar máscara de oxigênio
nos níveis mais altos. Tudo é automaticamente
iluminado por Jesus. Logicamente, as pessoas que
estiverem vivendo naquela parte mais alta da cidade
terão corpos sobrenaturais e não precisarão de
oxigênio.
A tremenda capacidade desta maravilhosa, final
e grandiosa cidade que Jesus foi preparar para nós
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é simplesmente impressionante. Lembro-me de ter
ouvido alguns incrédulos que tentavam desacreditar
a Bíblia, dizerem: “Que nada, mesmo que Ele fizesse
algo tão grande, não haveria espaço suficiente para
caber todos os verdadeiros cristãos que nasceram de
novo, muito menos qualquer outra pessoa”. Isso é
ridículo.
O fato de ela ter 2.400 quilômetros de
lado, significa que a área da base são 5.760.000
quilômetros quadrados, ou três quartos da Austrália.
E com 2.400 quilômetros de altura, da parte de
baixo até o ápice da pirâmide, tem um volume total
de 13,824 bilhões de quilômetros cúbicos. “Na
casa de meu Pai”, Jesus disse, “há muitas moradas
[lugares ou habitações], se não fosse assim Eu vo-lo
teria dito. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu
estiver estejais vós também” (João 14:2,3).
Imagine só, um dia destes você vai ser dono
de uma morada que não vai lhe custar nada. Não
vai ter despesas com manutenção e nenhuma
outra despesa, absolutamente nada, a não ser o
que já custou a Jesus. Sua morada será compatível
com suas obras na terra, o que você já pagou por
ela aqui. No momento você está trabalhando por
algumas coisas, as quais só receberá quando chegar
lá. Mas verá que qualquer preço que tenha pago
aqui não se compara com o que há de ser revelado.
Eu me lembro de William Branham, um
famoso profeta de Deus que eu conheci nos EUA
há muitos anos, contar um sonho que o Senhor
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lhe deu sobre o céu. Ele tinha acabado de sofrer
uma tragédia pessoal. Ele e sua esposa foram
pegos em uma grande inundação e se perderam
de vista. Finalmente ele a encontrou no hospital,
mas ela morreu logo depois, devido ao choque e
hipotermia.
William Branham também ficou muito doente
e até com tuberculose como resultado do frio e
por ter ficado tanto tempo na água. E ele também
quase morreu. Na verdade, acho que ele queria
morrer, porque tinha perdido sua esposa e filho na
inundação. Ele disse que enquanto estava doente no
hospital, disse ao Senhor que queria morrer. Então
sonhou que estava andando por lindos campos
floridos rodeados de colinas arborizadas, onde havia
um gracioso chalé.
Subitamente sua esposa e filhinho correram
para cumprimentá-lo e o abraçaram, e disseram:
“Que bom que você chegou. Aqui é lindo!” Ela o
acompanhou para dentro do chalé e disse: “Nós
até mesmo guardamos a sua cadeira de balanço
favorita.” O móvel estava lá na sala. Ele se sentou,
balançou e pensou: “Que lindo! Que lindo!” E
concluiu: “Eu percebi que devia ser o céu, porque
minha esposa e filho estavam lá, mas nunca
imaginei que podia ser tão lindo. — Exatamente
como eu sempre quis que fosse, só que ainda mais
lindo e melhor.”
O céu é o lugar que Jesus foi preparar para
você, para que onde Ele estiver, você também
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possa estar. Então tenho certeza que quando vir
o que Ele lhe reservou, concordará que “olho não
viu e ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no
coração do homem” o que o Senhor tem preparado
para você (1 Coríntios 2:9). — Coisas que você
nem imaginou que poderiam ser tão lindas e
maravilhosas. E tenho certeza que ficará satisfeito
com os seus aposentos
Agora, de volta ao anjo com a vara de ouro de
medir em Apocalipse capítulo 21: “E mediu o seu
muro, de cento e quarenta e quatro côvados” —
isso equivale a 65 metros de altura — “conforme
a medida de homem, isto é, de anjo. E a estrutura
do muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro,
semelhante a vidro límpido” (Apocalipse 21:17,18).
“Os fundamentos do muro da cidade estavam
adornados de toda espécie de pedras preciosas.
O primeiro fundamento era jaspe (diamante); o
segundo, safira; o terceiro, calcedônia (quartzo
brilhante); o quarto, esmeralda; o quinto, sardônico
(ônix listrado); o sexto, sárdio (rubi); o sétimo,
crisólito (olivina); o oitavo, berilo (água-marinha);
o nono, topázio; o décimo crisópraso (esmeralda
verde ou jade); o undécimo, jacinto (âmbar); e o
duodécimo, ametista (quartzo violeta translúcido)”
(Apocalipse 21:19–20). Algumas das pedras mais
preciosas do mundo, joias preciosas de todas as
cores do arco-íris. Que cidade!
O ser humano nunca viu tanta beleza,
riqueza, ou luxo, tanta riqueza de pedras preciosas
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como verá no dia que a cidade celestial descer à
terra. Só o muro já seria deslumbrante o bastante
para entusiasmar qualquer conhecedor de pedras
preciosas.
“As doze portas eram doze pérolas, e cada
uma das portas era uma pérola” (Apocalipse
21:21). Você consegue imaginar as portas de uma
cidade assim, cujo muro tem 65 metros de altura?
Consegue imaginar uma pérola com 3,5 metros de
diâmetro? Cada porta é uma pérola, um total de
doze portas, três em cada lado da cidade, ao norte,
sul, leste e oeste.
“A rua da cidade é de ouro puro, como
vidro transparente” (Apocalipse 21:21). O ouro
que conhecemos na terra não é transparente e
semelhante ao vidro. Ele é bem pesado e sólido.
Porém, o ouro da cidade será transparente como
vidro, como cristal dourado, lindo. Será um ouro
eterno, duradouro e cristalino.
Não só as ruas são feitas deste ouro puro,
transparente e cristalino, mas como lemos em um
versículo anteriormente, a cidade inteira “é de ouro
puro, semelhante a vidro límpido” (Apocalipse
21:18). Imagine só como é lindo! A cidade inteira
é como ouro cristalino. Será possível ver o lado de
fora da cidade através dessas paredes transparentes,
e ver a linda nova terra, totalmente restaurada e
recriada.
“Nela não vi templo, porque o seu templo
é o Senhor Deus Todo-poderoso e o Cordeiro”
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(Apocalipse 21:22). O próprio Deus e o Seu Filho
são o templo. O local de adoração é Jesus. Todo
o mundo irá adorar no Senhor, sem edifícios ou
templos, sem sinagogas ou mesquitas, catedrais ou
igrejas.
“E a cidade não necessita de sol, nem de lua,
para que nela resplandeçam, porque a glória de
Deus a tem alumiado, e o cordeiro é a sua lâmpada”
(Apocalipse 21:23). Não diz que não haverá mais
Lua nem Sol, mas que na cidade não precisarão
da Lua nem do Sol, porque ela terá a sua própria
luz, a luz de Deus e Seu Filho Jesus. O Sol e a Lua
continuarão a existir no mundo, fora da cidade,
no planeta terra que ainda existirá com a sua nova
superfície semelhante ao Jardim do Éden.
Porém dentro da cidade celestial nós não
precisaremos dessas luzes terrenas, porque o Senhor
é a sua lâmpada e estará claro o tempo todo, dia
e noite, e não teremos que ir para a cama, nunca
teremos que dormir, porque nunca ficaremos
cansados nem fatigados. Até mesmo para os que
estão do lado de fora será uma benção viver por
perto, podendo ver aquela cidade, mesmo que só
possam vê-la à noite e ficar emocionados com o seu
lindo esplendor, resplandecente com a dourada,
sobrenatural e milagrosa Luz de Deus. A Palavra
de Deus diz que até mesmo o Sol e a Lua ficarão
envergonhados em comparação com a glória,
a beleza e a luz daquela Cidade Santa aqui na
superfície da Terra (Isaías 24:23).
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Ao olhar para cima, os habitantes da terra
verão aquela linda cidade e saberão que Deus está
lá, que Deus agora vive na terra com o homem. Ele
veio do Céu para habitar com o homem, e aquela
é a Sua linda cidade, Sua capital. Mesmo que você
não seja um cidadão vivendo dentro da cidade,
poderá olhar para cima, lá da superfície da Terra, e
estar agradecido de poder estar lá sequer.
“As nações daqueles que estão salvos andarão
à sua luz (na cidade), e os reis da terra trarão para
ela a sua glória e honra” (Apocalipse 21:24). Ainda
existirão nações e reis na superfície da terra, fora da
cidade. E, claro, serão nações ordenadas por Deus
e reis designados por Ele — reis justos e bons, que
ensinarão o povo a amar e servir ao Senhor. E eles
trarão à cidade honra e glória.
“As suas portas nunca se fecharão de dia,
porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e
a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma
que contamine, e cometa abominação e mentira:
mas só os que estão inscritos no Livro da Vida do
Cordeiro” (Apocalipse 21:25–27).
A cidade ficará aberta dia e noite, 24 horas por
dia, e somente os salvos, os que estão inscritos no
Livro da Vida do Cordeiro, passarão pelos portais
de pérolas. As ruas serão impecáveis, sem sujeira
alguma. Não haverá vícios, crimes, ou pecador. Não
será uma “cidade do pecado”, como a maioria hoje
em dia, mas a santa Cidade de Deus.
227

O Livro do Futuro

A cidade de Deus vai ser perfeita, pura e
governada pelo próprio Deus. Será o ápice e o
máximo do céu na terra, numa atmosfera perfeita,
com um ambiente celestial, com as melhores
moradias que o mundo já viu. Cheia de pedras
preciosas e joias, e, acima de tudo, cheia de almas
preciosas e imortais, almas salvas que amam Jesus
e que vocês ganharam para o Senhor. Bilhões
de pessoas estarão lá por causa de milhões de
testemunhas fiéis ao longo da história, desde a
época de Adão e Eva no primeiro Jardim do Éden,
até o Milênio, o próximo Jardim do Éden, até o
novo céu e à nova terra.
“E mostrou-me o rio da água da vida, claro
como cristal, que procedia do trono de Deus e
do Cordeiro. No meio da sua rua” — em outras
palavras, no meio do seu curso — “e de uma e
da outra banda do rio, estava a -árvore da vida,
que produz doze frutos, dando o seu fruto de
mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura
das nações” (Apocalipse 22:1,2). Vemos aqui um
lindo rio que flui do trono de Deus passando pelo
meio da cidade, que é como um lindo parque. Em
alguns lugares ela vai ser como um lindo parque
e este maravilhoso Rio da Vida vai correr pelo
meio dela! “Há um rio, cujas correntes alegram
a Cidade de Deus, o santuário das moradas do
Altíssimo. Deus está no meio dela, não será
abalada” (Salmo 46:4–5).
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O profeta Ezequiel também viu de relance
este maravilhoso rio e estas árvores celestiais e as
descreveu da seguinte forma: “E junto ao rio, à sua
margem, de uma e de outra banda, nascerá toda
sorte de árvore que dá fruto para se comer; não
cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto; nos seus
meses produzirá novos frutos, porque as suas águas
saem do santuário; o seu fruto servirá de alimento e
a sua folha de remédio” (Ezequiel 46:12).
“Cura” para as nações

“E as folhas da árvore são para a cura das
nações” (Apocalipse 22:2). Que nações? Se não
vai haver mais dor, nem morte, nem doença, nem
tristeza nem choro, então o que são as folhas das
árvores e porque elas têm que ser usadas para a
cura das nações? Para mim, a resposta está bem
clara. Os reis e nações que estão do lado de fora
da Cidade, que “trarão sua glória e honra” para a
cidade (Apocalipse 21:24-26), obviamente são uma
classe de pessoas que ainda precisam de algum tipo
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de cura. Elas não estão no inferno, não estão no
lago de fogo no centro da Terra, nem são as que
nasceram de novo, a noiva, que entra e desfruta da
cidade celestial.
Lembrem-se, somente os salvos poderão andar
na cidade. “E as nações daqueles que estão salvos
andarão à sua luz.” Os únicos que podem entrar
são os que estão “inscritos no Livro da Vida do
Cordeiro”. Mas também diz que “os reis da terra
trarão a ela a sua glória e honra”. Então está bem
claro que haverá “nações” inteiras fora da cidade
celestial dos salvos, cujos “reis” apresentarão os seus
cumprimentos à cidade.
Apesar de essas nações, povos e reis “não-salvos”
não terem permissão para viver dentro da cidade
santa, a Nova Jerusalém, poderão ficar na linda e
recriada superfície da nova terra. Terão ressuscitado
e passado pelo Grande Julgamento do Trono Branco
de Deus, e o julgamento de cada pessoa terá sido
feito, designando para onde devem ir.
Pelo visto, apesar de essas pessoas não
terem sido salvas nesta vida e, portanto, não
terem permissão para entrar na grande cidade
celestial e nem terem cidadania da mesma, serão
completamente poupadas ou até mesmo libertadas
do Lago de Fogo, o lugar de castigo severo, e
poderão viver na superfície da Terra, do lado de fora
da cidade santa, governada pelos santos de Deus.
E a respeito dos habitantes da cidade santa, diz: “E
reinarão para todo o sempre” (Apocalipse 22:5).
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Então a nova terra aparentemente terá por
população os que foram julgados no Grande
Julgamento do Trono branco, e não foram
considerados ruins o bastante para irem para o
Inferno, mas ao mesmo tempo não foram salvos
através de Jesus para irem para o céu. E os que
foram de fato para o inferno, para o Lago do Fogo,
mas que aprenderam suas lições lá, cumpriram sua
sentença e foram misericordiosamente libertados,
vindo finalmente para a luz, arrependendo-se e que
alcançaram algum tipo de reconciliação com Deus.
Já que nenhum deles fez parte da primeira
ressurreição — a salvação dos primeiros santos
de Deus, os salvos deste dia da graça — mas
todos fizeram parte da segunda ressurreição, eles
estarão em uma classe diferente da nossa e só lhes
será permitido viver na superfície da nova terra
do lado de fora da cidade celestial, enquanto
nós ocuparemos a cidade mesmo. Mas o fato de
poderem desfrutar da superfície da nova terra, um
genuíno céu na terra, será um céu em si, salvação
em si, de maneira que essas pessoas estarão sem
dúvida agradecidas.
Será o paraíso em comparação com o inferno
e suas prisões, seu Lago de Fogo, seus tormentos,
de maneira que eles virão, de um certo modo, para
receber sua recompensa final, dependendo do grau
de seu pecado, do grau de seu castigo, do grau de
seu arrependimento, do grau de sua reforma, por
assim dizer, ou regeneração ou reconciliação — mas
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nunca estarão dentro da cidade santa, somente
ficarão do lado de fora
Mas mesmo então, Deus continuará a ter
misericórdia. Ele vai enviar você e eu para fora das
doze portas de pérola daquela cidade celestial, com
as folhas da árvore da vida para a cura das nações. Se
não for uma árvore literal, ou folhas literais — e não
vou insistir nisso — certamente é um lindo quadro
figurado de que nós levaremos para fora da cidade
algum tipo de poder de cura ou método de cura
para as pessoas do lado de fora que aparentemente
ainda precisarão de cura. Talvez seja cura espiritual,
talvez mental, ou simplesmente para prepará-las
melhor para conhecerem a Deus, O adorarem, O
amarem e servirem no mundo exterior.
Será decididamente mais uma das eras ou
fases de Deus, uma de Suas eras nas quais as coisas
vão ser estabelecidas, endireitadas e purificadas.
As nações da terra serão curadas de todas as suas
doenças, pecados e rebeliões. E tudo se aperfeiçoará
em uma reconciliação universal eterna e completa
de todas as coisas com Deus, tanto a natureza como
o homem, todos que já viveram na face da Terra.
É emocionante pensar que faremos parte desse
maravilhoso, emocionante e magnífico processo
da redenção do homem em toda a parte, algo que
satisfaz a alma, a redenção do mundo todo pelo
qual Jesus morreu. A Palavra de Deus diz que Ele
morreu por todos os homens, “para que todos os
homens possam ser salvos” (1 Timóteo 2:4). Até
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mesmo os que não O recebem agora, mas que
acreditarão e O receberão mais tarde.
De maneira que nós ainda teremos um
trabalho a fazer mesmo naquela cidade celestial na
nova terra e novo céu. Do lado de fora ainda haverá
mil tipos de pessoas que ainda precisarão da cura do
Senhor e de nossa ajuda! Não é maravilhoso? Aquela
ideia igrejeira de ficarmos sentados por aí flutuando
em uma nuvem tocando harpas sem fazer nada, isso
é a imaginação de algum caricaturista que não tem
ideia de como a coisa vai ser!
Diz que nós “reinaremos para todo o sempre”
(Apocalipse 22:5). Por mais poderoso e sobrenatural
que você seja, reger, reinar e governar ainda é um
tipo de trabalho. Até mesmo os anjos são chamados
de “espíritos ministradores” (Hebreus 1:14), o
que significa espíritos que “servem”. Então, se
até mesmo os anjos são espíritos ministradores,
certamente que nós estaremos ministrando e
ajudando outros também.
Vocês vão ter montes de trabalho para fazer
na outra vida, mas vai ser muito mais fácil, graças
ao Senhor. Não haverá angústia, nem doença, nem
dor, nem cansaço, nem morte, nem mais lágrimas,
nem mais choro. Com toda certeza isso facilitará as
coisas.
Esperamos que chegue o dia, na nova terra,
quando terminará a cura das nações com as folhas
da árvore da vida. Assim, todo o sofrimento e toda
a punição, todo o Inferno na terra e sob a terra
233

O Livro do Futuro

eventualmente acabará. Assim todos os homens
em todo lugar, todos os bilhões de pessoas que já
viveram finalmente serão restauradas, reconciliadas
e de um certo modo salvas, e viverão ou com os
eleitos, a elite, dentro da cidade, ou fora da cidade,
na nova terra, em diferentes níveis de condições de
perdão ou vergonha, desprezo, ou seja o que for.
Não querendo que ninguém se perca

Pode parecer uma tarefa monumental, colossal,
quase além do que se pode imaginar que Deus
vá finalmente salvar todo mundo, ou pelo menos
reconciliar todo mundo e restaurar todos para algum
tipo de existência suportável na Terra. Mas existem
versículos que indicam que chegará o dia em que
todos acreditarão, todos se arrependerão, todos os
joelhos se curvarão, todos adorarão o Senhor e todos
os homens O conhecerão, todos serão corrigidos e
virtualmente todos mudarão.
O que mais Deus poderia fazer para mostrar Sua
infalível onipotência, a não ser reivindicar, regenerar,
reconciliar e reconstituir a Sua criação inteira,
inclusive todas as pessoas que Ele criou? — Que coisa
mais grandiosa Deus poderia fazer para provar que
Ele nunca falha e que o amor nunca falha, do que
finalmente “salvar” todo o mundo? Não será tudo o
mesmo tipo de salvação, mas se Ele quiser, Ele pode,
de um certo modo, salvar todo o mundo, mudar todo
o mundo e restaurar todo o mundo.
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Eu estou convencido que Ele ainda quer
ensinar e mostrar o Seu amor a todos, ajudandoos a recebê-lo, acostumarem-se a ele, adaptaremse ao Seu Reino e Sua maneira de fazer as coisas
restaurando assim completamente o Seu Reino
inteiro, e a Sua criação inteira, para que seja uma
grandiosa vitória no final. Assim, nada será perdido,
nada de bom será destruído e Ele salvou tudo que
pode salvar.
Vai chegar o dia quando “ao nome de Jesus
todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus, na
terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que
Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai”
(Filipenses 2:10,11). A Bíblia inclusive diz que Ele
é o “Salvador de todos os homens, principalmente
dos fiéis” (1 Timóteo 4:10). “Não querendo que
nenhum se perca, senão que todos cheguem ao
arrependimento. O qual deseja que todos os
homens sejam salvos” (2 Pedro 3:9; 1 Timóteo 2:4).
A Bíblia diz que a Sua misericórdia não
tem fim. A Sua misericórdia é de eternidade
em eternidade. “Misericordioso e piedoso é o
Senhor, longânime e grande em benignidade. Não
repreenderá perpetuamente, nem para sempre
conservará a Sua ira. Não nos tratou segundo os
nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as
nossas iniquidades. Pois quanto o Céu está elevado
acima da Terra, assim é grande a Sua misericórdia
para com os que o temem. Quanto está longe o
oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas
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transgressões. Como um pai se compadece de seus
filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que
O temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura,
lembra-se de que somos pó” (Salmo 103:8-14).
O mundo então será bem melhor, com pessoas
melhores que terão aprendido suas lições da Lei do
Amor de Deus e estarão mais felizes do que nunca,
finalmente purificadas dos seus pecados de rebeldia
contra Ele, e curadas pelas folhas das árvores da vida
que a elas levaremos, as quais crescem nas margens
do rio da vida que corre pela cidade.
A essa altura não haverá mais nada a não ser
justiça — não haverá mais mal, nem iníquos, nem
iniquidade, não haverá mais desobediência. Todos
os homens, em todos os lugares O adorarão, todos
os homens em toda parte O conhecerão, todas as
nações se curvarão diante dEle e O servirão, e a
Terra inteira será restaurada.
“Sua vontade é tornar a congregar em Cristo
todas as coisas na dispensação da plenitude dos
tempos, tanto as que estão nos céus como as que
estão na terra. Para mostrar nos séculos vindouros as
abundantes riquezas da Sua graça, em bondade para
conosco, em Cristo Jesus” (Efésios 1:10; 2:7).
E quando tudo isso terminar, quem sabe o
que Deus tem reservado para nós? Quem sabe se
o Senhor não vai querer que colonizemos outros
mundos? De que adianta o Universo inteiro e
todo esse espaço, se Ele só está interessado neste
planetinha? Por isso, talvez haja outros mundos que
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nós teremos que salvar, resgatar, restaurar, regenerar,
reconciliar, ensinar, treinar, curar, etc.! Talvez Deus
não tenha ido tão longe na Sua Palavra, porque nós
não precisamos saber tanto assim! Ele já foi longe o
suficiente só nos dizendo o que sabemos até agora,
tudo o que nos tem dito.
O Céu não é o fim. Apenas o começo.

Você está pronto? Já fez sua reserva? Vai ter
permissão para andar naquela cidade? Diz que “só
os salvos andarão lá” (Apocalipse 21:24).
O ingresso para entrar nessa grande cidade
celestial é grátis. Já foi pago com o sangue de Jesus
na cruz. A única coisa que você tem que fazer é
receber Jesus como Salvador. Aceite-O agora. Inclua
o seu nome no Livro da Vida do Cordeiro no Céu,
para confirmar a sua reserva para uma daquelas
moradas na cidade dourada de Deus. Lá você ficará
feliz para sempre com Jesus. Se O ama, O receber
e viver para Ele agora, poderá desfrutá-lO e ao Céu
para sempre.
“E o Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele
que ouve diga: Vem. Aquele que tem sede, venha,
e quem quiser receba de graça a água da vida”
(Apocalipse 22:17). Deus abençoe você com o Seu
maravilhoso presente da Salvação eterna e o futuro
verdadeiramente celestial pelo qual esperar.
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O LIVRO DO
FUTURO
Muitas pessoas preocupam-se com o futuro, com
o que vai acontecer. Afinal de contas, somos a
primeira geração que vive sabendo que poderíamos
acabar com a humanidade.
Deus nos avisou através da Bíblia que está
chegando um fim para as coisas no que diz respeito
aos governos do homem nesta Terra, e que os seus
governos eventualmente vão terminar para Deus
poder estabelecer o Seu reino de paz na terra.
Esses dias derradeiros dos reinos do homem sobre
a terra são conhecidos na Bíblia como o “Tempo do
Fim”, “Fim dos Dias” —os “Últimos Dias”.
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