


I. No princípio… 

 a. O Propósito da criação 

 b. A Soberania Mediada é instituída 



26 Então disse Deus: "Façamos o 
homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança. 
Domine ele sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu, sobre 
os animais grandes de toda a terra 
e sobre todos os pequenos 
animais que se movem rente ao 
chão".  Gn 1.26 

 



I. No princípio… 

 a. O Propósito da criação 

 b. A Soberania Mediada é instituída 

 c. A Soberania Mediada é afetada 



II. Arrebatamento 



51 Eis que eu lhes digo um mistério: 
nem todos dormiremos, mas todos 
seremos transformados,  

 52 num momento, num abrir e 
fechar de olhos, ao som da última 
trombeta. Pois a trombeta soará, 
os mortos ressuscitarão 
incorruptíveis e nós seremos 
transformados. I Co 15.51,52 

 



II. Arrebatamento 

• Fim da mormodia da igreja 

• Não há sinais 

• Volta de Cristo nos ares 

• Ressurreição dos mortos “em Cristo” 

• Arrebatamento e transformação dos 
vivos   



9 pois eles mesmos relatam de que 
maneira vocês nos receberam, 
como se voltaram para Deus, 
deixando os ídolos a fim de servir 
ao Deus vivo e verdadeiro, 10  e 
esperar dos céus a seu Filho, a 
quem ressuscitou dos mortos: 
Jesus, que nos livra da ira que há 
de vir. I Ts 9.9,10 

 



III. O Tribunal de Cristo 



10 Pois todos nós devemos 
comparecer perante o tribunal 
de Cristo, para que cada um 
receba de acordo com as obras 
praticadas por meio do corpo, 
quer sejam boas quer sejam 
más.  2 Co 5.10 

 





IV. As Bodas do Cordeiro 

 Festa de casamento do Noivo 
(Cristo) com sua noiva (Igreja) 
que até então nunca tinham se 
encontrado, e que jamais se 
separarão. 

 



7 Regozijemo-nos! Vamos nos 
alegrar e dar-lhe glória! Pois 
chegou a hora do casamento do 
Cordeiro, e a sua noiva já se 
aprontou. 8 Foi-lhe dado para 
vestir-se linho fino, brilhante e 
puro". O linho fino são os atos 
justos dos santos. Ap 19.7,8 

 



V. A Tribulação 

• A Igreja é salva 

• Tempo de angústia de Jacó 

• Setenta Semanas de Daniel 

69 
Semanas (IGREJA) 

70a 
Semana 



Personagens da Tribulação 

• O Anti-Cristo 

• O Falso Profeta 

• Os 144 mil 



14 E este evangelho do 
Reino será pregado em 
todo o mundo como 
testemunho a todas as 
nações, e então virá o 
fim.    Mt 24.14 



Personagens da Tribulação 

• O Anti-Cristo 

• O Falso Profeta 

• Os 144 mil 

• As duas testemunhas 



VIII. Julgamentos da 2a  vinda 

• Julgamento de Israel 

• Julgamento sobre as nações 



IX. O Milênio 

• Caracaterísticas 



 



2 Ele prendeu o dragão, a antiga 
serpente, que é o diabo, Satanás, e 
o acorrentou por mil anos; 6Felizes 
e santos os que participam da 
primeira ressurreição! A segunda 
morte não tem poder sobre eles; 
serão sacerdotes de Deus e de 
Cristo, e reinarão com ele durante 
mil anos. . Ap 20.2,6 

 



IX. O Milênio 

• Caracaterísticas 

• Cumprimento do Pacto Abraâmico 
– Terra →  PALESTINA 

– Nação → ISRAEL (REINO) 

– Benção →  JESUS 



1 Então o Senhor disse a 
Abrão: "Saia da sua terra, do 
meio dos seus parentes e da 
casa de seu pai, e vá para a 
terra que eu lhe mostrarei. 



2 "Farei de você um grande povo, e o 
abençoarei. Tornarei famoso o seu 
nome, e você será uma bênção. 3  
Abençoarei os que o abençoarem, 
e amaldiçoarei os que o 
amaldiçoarem; e por meio de você 
todos os povos da terra serão 
abençoados". Gn 12.1-3 

 



IX. O Milênio 

• Caracaterísticas 

• Cumprimento do Pacto Abraâmico 
– Terra →  PALESTINA 

– Nação → ISRAEL (REINO) 

– Benção →  JESUS 

• Ressurreição dos salvos do AT 

• Rebelião final 



7 Pela mesma palavra os céus 
e a terra que agora existem 
estão reservados para o 
fogo, guardados para o dia 
do juízo e para a destruição 
dos ímpios. 2 Pe 3.7 

 



X. Novos Céus e nova terra 

• O Grande Trono Branco  





X. Novos Céus e nova terra 

• O Grande Trono Branco  

• Novos céus e nova terra 


