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INTRODUÇÃO 
 
SLIDES DE ABERTURA 
 
QUAL A RAZÃO DE ESTUDARMOS ESTA MATÉRIA? 

 
“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade (exousia 
exousia=poder (procuração)) me foi dada no céu e na terra.  Ide, portanto, 
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo;  ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho 
ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século.” 
(Mateus 28:18-20 RA) 
  
O NT tem mais de 160 citações sobre O REINO. Na Bíblia são mais de 400. 
 
Em Mateus, são 55 citações 
 
Jesus falou mais sobre O REINO do que sobre céu e inferno (12 ocorrências) 
 
“ Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar;  e grandes 
multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou; e 
toda a multidão estava em pé na praia.  E de muitas coisas lhes falou por parábolas 
e dizia: Eis que o semeador saiu a semear.  E, ao semear, uma parte caiu à beira do  

O REINO DE DEUS/ O REINO DOS CÉUS: O QUE VEM A SER ESTE ASSUNTO? 

APRENDENDO SOBRE ESTE TEMA: QUAL O SEU IMPACTO NA MINHA VIDA 

AS ABORDAGENS DE JESUS SOBRE O REINO; CONDIÇÕES DE 
INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

QUAL É A MINHA HERANÇA E QUAIS PODERÃO SER AS 
MINHAS CONQUISTAS? 

O CRISTÃO MADURO (ESPIRITUAL), O CRISTÃO MEDÍOCRE (CARNAL) E O 
PAGÃO 

QUAL A MINHA SITUAÇÃO HOJE? UMA AUTOAVALIAÇÃO; SE O RESULTADO 
DA AVALIAÇÃO NÃO FOR BOM, O QUE FAZER? 
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caminho, e, vindo as aves, a comeram.  Outra parte caiu em solo rochoso, onde a 
terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra.  Saindo, porém, o 
sol, a queimou; e, porque não tinha raiz, secou-se.  Outra caiu entre os espinhos, e 
os espinhos cresceram e a sufocaram.  Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto: 
a cem, a sessenta e a trinta por um. 
 
Quem tem ouvidos para ouvir , ouça.  Então, se aproximaram os discípulos e lhe 
perguntaram: Por que lhes falas por parábolas?  Ao que respondeu: Porque a vós 
outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso 
concedido.  Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância; mas, ao que não 
tem, até o que tem lhe será tirado.  Por isso, lhes falo por parábolas; porque, 
vendo, não vêem; e, ouvindo, não ouvem, nem entendem.  De sorte que neles se 
cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo 
entendereis; vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis.  Porque o 
coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e 
fecharam os olhos; para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os 
ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados.  Bem-
aventurados, porém, os vossos olhos, porque vêem; e os vossos ouvidos, porque 
ouvem.  Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o 
que vedes e não viram; e ouvir o que ouvis e não ouviram. 
 
Atendei vós, pois, à parábola do semeador.  A todos os que ouvem a palavra do 
reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no 
coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.  O que foi semeado em solo 
rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria;  mas não tem 
raiz em si mesmo, sendo, antes, de pouca duração; em lhe chegando a angústia ou 
a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.  O que foi semeado entre 
os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação 
das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera.  Mas o que foi semeado em boa 
terra é o que ouve a palavra e a compreende; este frutifica e produz a cem, a 
sessenta e a trinta por um.” (Mateus 13:1-23 RA) 
 

PRESSUPOSTOS: 
 
Fundamentos deste estudo são apoiados em doutrinas: 
 
 
● DISPENSACIONALISTA 
 
 ● PRÉ MILENISTA 
 
● PRÉ TRIBULACIONISTA 
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SLIDE DISPENSAÇÕES 
 
PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO: 
 
 A bíblia É a palavra de Deus 

 
Interpretar gramaticalmente (tomar o texto LITERALMENTE, se não houver 
qualquer “absurdo” (eu sou a porta, eu sou o caminho etc) 
 
Interpretar de acordo com o CONTEXTO apresentado 
 
COMPARAR escritura com escritura 

 
 INTERPRETAÇÃO é diferente de APLICAÇÃO:  

Interpretar é buscar entender UMA coisa: o que significa a passagem 
considerada? 

 
Por outro lado, é possível termos mais de uma APLICAÇÃO ao texto considerado. 
 
CONTEXTO ATUAL DA POLÍTICA: NOVO GOVERNO 
 
Nosso contexto atual é bem propício para entendermos melhor alguns aspectos que 
nos afetam e afetarão diretamente, quer no presente quer no futuro, e todos nós, 
pessoas responsáveis, entendemos que é o momento de fazermos escolhas 
responsáveis. 
 
Um novo governante, ou alguns dos mesmos, estarão sendo conduzidos ao poder 
em 01/jan/2015! 
 
Por quem será dirigido este novo governo? 
 
Quais são as suas premissas para este novo governo? 
 
Como isto afetará a minha vida, a minha família, nossa comunidade, etc? 
 
Novos e/ou maiores/menores impostos/taxas etc? 
 
Reformas estruturais importantes? 
 
Relacionamento com países vizinhos? 
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Guerras/Paz? 
 
Cada novo líder tem sua plataforma de governo e baseado nestas ideias faz 
promessas a seus seguidores. Vai cumprir estas promessas ou seremos 
decepcionados, mais outra vez? 
 
QUEM serão as pessoas que serão escolhidas para governar, exercendo autoridade 
delegada por este novo líder de forma a se cumprirem as promessas de campanha? 
Normalmente, o líder escolhe pessoas de seu contato direto, de sua confiança, que 
se esforçaram e se sacrificaram durante o período de campanha, provando sua 
lealdade, habilidade, com reputação sem manchas. 
 
Pelas seus frutos os conhecereis. 
 
UM NOVO GOVERNO SERÁ ESTABELECIDO NO FUTURO, E SERÁ TÃO REAL 
QUANTO ESTE QUE SE APROXIMA DE NÓS HOJE. 
 
Terá um território definido, com certas pessoas como cidadãos, com 
administradores selecionados cuidadosamente para exercerem o governo. 
 
SERÁ O MAIS IMPORTANTE GOVERNO DE TODOS OS TEMPOS!, DE LONGE, O 
MELHOR DE TODOS DOS QUAIS TEMOS NOTÍCIA, E VAI DURAR PARA SEMPRE! 
 
SERÁ O REINO DE JESUS CRISTO! 
 
Já pensou nisto? 
 
Como reage ao que já conhece a respeito? 
 
Qual é a sua expectativa a este respeito? 
 
Que valor isto tem para você? 
 
Com isto em mente, devemos notar que, com base em informações contidas nas 
ESCRITURAS, nossa presente relação com DEUS vai definir a NOSSA PARTICIPAÇÃO 
e importância NESTE GOVERNO QUE ESTÁ PROMETIDO. 
 
ATENÇÃO: 
 
Você nunca verá e/ou entrará neste novo governo se NÃO TIVER NASCIDO DE 
NOVO: 
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“ A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não 
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.  Perguntou-lhe Nicodemos: Como 
pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno 
e nascer segunda vez?  Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem 
não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.” (João 3:3-5 
RA) 
 

Mesmo como cristãos, corremos o risco de sermos considerados não aprovados 
para recebermos lugar de responsabilidade neste REINO, devido a nossa conduta: 
 
“ Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia,  
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, 
facções,  invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito 
das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o 
reino de Deus os que tais coisas praticam.” (Gálatas 5:19-21 RA) 
 
“ Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados;  e andai em amor, como 
também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício 
a Deus, em aroma suave.  Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça 
nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos;  nem conversação 
torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes; antes, pelo 
contrário, ações de graças.  Sabei, pois, isto:” nenhum incontinente, ou impuro, 
ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.” 
(Efésios 5:1-5 RA) 
 
O reino É IMPORTANTE PORQUÊ: 
 

1- É um dos principais temas das profecias da Bíblia. 
 
O Dia do Senhor, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo tem como 
vista final o estabelecimento do REINO. 
 
A redenção de toda a natureza tem sua consumação quando a maldição for 
removida de sobre a criação, quando for estabelecido este REINO: 
 
“ Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não 
podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.  A ardente 
expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.  Pois a criação  
está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a 
sujeitou,  na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da 
corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.  Porque sabemos que 
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toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.  E não 
somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente 
gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do 
nosso corpo.” (Romanos 8:18-23 RA) 
 

2- É o tema principal no novo testamento: 
 
Desde João Batista, Jesus, os 12 e os 70. 
Jesus deu prioridade a este assunto após seu ministério pós ressureição: 
 
“ A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas 
provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando 
das coisas concernentes ao reino de Deus.” (Atos 1:3 RA) 
 

3- Deus, que não mente, prometeu, em uma aliança INCONDICIONAl que Ele 
estabeleceria Seu REINO. Quando Jesus voltar, Deus Filho estabelecerá Seu 
REINO e cumprirá a promessa. 
 

4- No plano de Deus, desde os tempos antigos, tudo foi arquitetado e construído 
para a se chegar a este clímax na História. 
Dentro deste plano, era necessário que o Cristo viesse a primeira vez para 
sofrer antes de ter Sua glória revelada. 

“ Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os 
quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada,  investigando, 
atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas 
pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho 
sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam.” 
(1 Pedro 1:10-11 RA) 
 

5- O REINO demonstrará a sabedoria de Deus, como Ele opera seu plano e 
vencerá o MAL com o BEM. 
 

6- Os cristão são co-herdeiros com Cristo, mas, nossas recompensas, lugar de 
responsabilidade, honras (coroas) no REINO serão conquistadas ou perdidas 
conforme o exercício de nossa fé, nesta vida.Somos chamados a ser bons 
mordomos. 
 
“ Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre 
abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho 
não é vão.” (1 Coríntios 15:58 RA) 



ESTUDOS SOBRE O REINO 

Página 7 de 49 

 

 
 

Para uma boa compreensão do REINO, é necessário lembrarmos neste estudo dos 
conhecimentos das seguintes matérias: 

a- Pecado  
A rebelião no Eden e suas consequências, a oposição de Satanás, 
atividades demoníacas, a revolta final de Satanás no final do Milênio. 
 

b- Redenção 
As promessas de Redenção, desde o Eden até a cruz, e desde a cruz até o 
julgamento final no Grande Trono Branco. 
 

c- Revelação de Deus 
Deus se revelando ao homem. 
Por causa do pecado, o homem perdeu seu relacionamento com Deus e 
seu conhecimento de Deus ficou fragilizado e enfraquecido. 
Ao longo da Bíblia, Deus vai se revelando progressivamente  ao homem, 
mostrando, gradativamente, quel Ele é, Seu amor, Seu poder, Sua 
santidade, Sua justiça, Sua misericórdia, Sua graça, e outros atributos. 
Sua MAIOR revelação é através da pessoa de JESUS CRISTO: 

“ Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens 
conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai?” 
(João 14:9 RA) 

 
d- A vitória de BEM sobre o MAL 

Se por um lado o homem se rebelou, Deus, atrás do cenário, estabeleceu 
limites aos quais ao homem não está permitido alcançar. 
Ele aplicou julgamentos como o dilúvio, Sodoma, estabeleceu reinos para 
ajudar e disciplinar seu povo, e ainda um ajuste de contas final com todas 
as Suas criaturas. 
 

e- Fé 
Como o homem reage com ou sem fé às promessas de Deus: 
 

 
“ Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais 
contristados por várias provações,  para que, uma vez confirmado o valor da  
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vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por 
fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo;” (1 
Pedro 1:6-7 RA) 
 
“ Enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso 
coração, como foi na provocação.  Ora, quais os que, tendo ouvido, se 
rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio 
de Moisés?  E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os 
que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto?  E contra quem jurou que 
não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes?  
Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade.” 
(Hebreus 3:15-19 RA) 
 
“ Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e 
todos passaram pelo mar,  tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com 
respeito a Moisés.  Todos eles comeram de um só manjar espiritual  e beberam da mesma 
fonte espiritual; porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era 
Cristo.  Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram 
prostrados no deserto.  Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de 
que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.  Não vos façais, pois, idólatras, 
como alguns deles; porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber e 
levantou-se para divertir-se.  E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o 
fizeram, e caíram, num só dia, vinte e três mil.  Não ponhamos o Senhor à prova, como 
alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes.  Nem murmureis, 
como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador.  Estas coisas lhes 
sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós 
outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado.  Aquele, pois, que pensa estar em 
pé veja que não caia.” (1 Coríntios 10:1-12 RA) 

 
f- A PROMESSA DO REINO 

A “recuperação” do poder de Deus  sobre a Terra.  
Está bem conectada à REDENÇÃO. 
A REDENÇÃO prometida mais o REINO prometido vem através da semente 
prometida por Deus. 

A PALAVRA “REINO” 

A palavra REINO aparece cerca de 400 vezes na Bíblia. 

O uso desta palavra pode ser dividida em 3 categorias: 

1- Uma nação ou um território que está sob governo: 
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“ Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos 
do mundo e a glória deles” (Mateus 4:8 RA) 
 
 “ e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal pois teu é o reino, 
o poder e a glória para sempre. Amém!” (Mateus 6:13 RA) 
 
 “ Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá 
fomes e terremotos em vários lugares;” (Mateus 24:7 RA) 
 
 “ E, elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo.” 
(Lucas 4:5 RA) 
 

2- O povo que está sendo governado ou que aceita Deus como seu regente em 
suas vidas: 

“ buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas.” (Mateus 6:33 RA) 
 
 “ Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: 
Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus.” 
(Mateus 21:31 RA) 
 
 “ Em verdade vos digo: Quem não receber o reino de Deus como uma criança de 
maneira nenhuma entrará nele.” (Marcos 10:15 RA) 
 
 “ A Lei e os Profetas vigoraram até João; desde esse tempo, vem sendo anunciado 
o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele.” (Lucas 
16:16 RA) 
 
 “ Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do 
seu amor,” (Colossenses 1:13 RA) 
 
“vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás 
aos filhos de Israel.” (Êxodo 19:6 RA) 
 

3- O REINO ou governo, em si mesmo: 

“ Então, disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de 
um reino e voltar.” (Lucas 19:12 RA) 
 
 “ Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vo-lo confio,” (Lucas 22:29 RA) 
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 “ E, então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo 
principado, bem como toda potestade e poder.  Porque convém que ele reine até que haja posto 
todos os inimigos debaixo dos pés.  O último inimigo a ser destruído é a morte.” (1 Coríntios 
15:24-26 RA) 
 
Quando a palavra REINO é usada, precisamos identificar, pelo contexto, se está se referindo à 
nações, ao povo ou ao REINO. 
 
Muitas vezes, a palavra é usada para se referir às muitas nações e outras vezes ao REINO 
prometido. 
 
Há um GRANDE REINO relatado em profecia: 
 
“ então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai! 
Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do 
mundo.” (Mateus 25:34 RA) 
 

 
Não é IMPROVISO!!! 

NÃO é CONSERTO!!! 

FOI PLANEJADO!!!  

VOCÊ CONHECE O SUFICIENTE PARA FAZER BOAS ESCOLHAS? 

TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFUCIENTES ESTÃO DISTRIBUIDAS 
NA BÍBLIA. VAMOS NOS APROFUNDAR!  

PROFECIAS SOBRE O REI 

“ Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à 
luz um filho e lhe chamará Emanuel.” (Isaías 7:14 RA) 
 
“ Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome 
de Emanuel (que quer dizer: Deus conosco).” (Mateus 1:23 RA) 
 
“ Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus 
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz;  para que se aumente o seu governo, e venha paz sem 
fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar 
mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do SENHOR dos 
Exércitos fará isto.” (Isaías 9:6-7 RA) 
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“ Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. 
Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.” (Gênesis 3:15 RA) 

 
“ Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti.” 
(Gênesis 17:6 RA) 
 
 “ O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha 
Siló; e a ele obedecerão os povos.” (Gênesis 49:10 RA) 
 
 “ Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti; teu trono 
será estabelecido para sempre.” (2 Samuel 7:16 RA) 
 
 “ Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os 
seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz;  para que se aumente o seu governo, e venha paz sem 
fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar  
mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do SENHOR dos 
Exércitos fará isto.” (Isaías 9:6-7 RA) 
 

O REINO PROMETIDO 

Sua descendência: 

“ Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, um renovo. 

Sua unção pelo ESPÍRITO DE DEUS 

Repousará sobre ele o Espírito do SENHOR, o Espírito de sabedoria e de 
entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e 
de temor do SENHOR. 

A característica da JUSTIÇA em Seu REINO. 

Deleitar-se-á no temor do SENHOR; não julgará segundo a vista dos seus olhos, 
nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos;  mas julgará com justiça os 
pobres e decidirá com eqüidade a favor dos mansos da terra; ferirá a terra com a 
vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso.  A justiça será o 
cinto dos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus rins. 

A resposta da Natureza durante o Seu REINO: 
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O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito; o bezerro, 
o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará.  A vaca e 
a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão; o leão comerá palha 
como o boi.  A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado 
meterá a mão na cova do basilisco. 

As condições gerais em Seu REINO; DESCANSO: 

Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se 
encherá do conhecimento do SENHOR, como as águas cobrem o mar.  Naquele 
dia,recorrerão as nações à raiz de Jessé que está posta por estandarte dos povos; a 
glória lhe será a morada.” (Isaías 11:1-10 RA) 

NESTE PONTO, UM ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO: 

1- VIDA ETERNA: UM PRESENTE GRATUITO 
 

2- PRESENÇA NO REINO DE DEUS: UMA RECOMPENSA 

VIDA ETERNA é um presente de Deus dado INCONDICIONALMENTE ao que 
CRÊ que JESUS CRISTO pagou por TODOS os nossos pecados na cruz e 
que não somos em nada merecedores desta dádiva. 

A PRESENÇA NO REINO DE CRISTO é CONDICIONADA à CONDUTA daquele 
que já nasceu de novo, seja BOA CONDUTA ou MÁ CONDUTA. 

Ao judeu, SOB A LEI, estava proposto por Deus que fosse admitido na VIDA 
ETERNA pela obediência aos mandamentos: 

 “ E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom, 
para alcançar a vida eterna?  Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca 
do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os 
mandamentos.  E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não 
adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho;  honra a teu pai e a tua mãe 
e amarás o teu próximo como a ti mesmo.” (Mateus 19:16-19 RA) 

 
 “ E eis que certo homem, intérprete da Lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus 
à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?  Então, Jesus 
lhe perguntou: Que está escrito na Lei? Como interpretas?  A isto ele respondeu: 
Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as 
tuas forças e de todo o teu entendimento; e: Amarás o teu próximo como a ti  
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mesmo.  Então, Jesus lhe disse: Respondeste corretamente; faze isto e 
viverás.” (Lucas 10:25-28 RA) 
 
Mas estas condições NUNCA foram atendidas por nenhum homem, EXCETO JESUS 
CRISTO. 
 
Ao judeu, então, era necessário que se convencesse de sua incapacidade de 
cumprir a Lei e pedir por um propiciador: 
 
“ O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao 
céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador!” (Lucas 
18:13 RA) 
 
“ Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque todo o 
que se exalta será humilhado; mas o que se humilha será exaltado.” (Lucas 18:14 
RA) 
 
“ Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste; sendo alguém 
mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava.” (Números 21:9 
RA) 
 
“ E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o 
Filho do Homem seja levantado,” (João 3:14 RA) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PREFÁCIO DO LIVRO: ENTRANCE INTO THE KINGDOM – Robert Govett 1853 
 
Fé, conectando o pecador com o perfeito trabalho de Cristo na cruz, conduz à  
perfeita aceitação o pecador diante de Deus e à VIDA ETERNA como seu abençoado 
resultado. 
As obras do homem, quer convertido ou não, não  são suficientes para obtenção do 
perdão de pecados ou glória eterna. Deus, como Soberano, é mostrado como 
quem escolhe a quem quer sustentando a sua fé ao longo de um mundo de 
perigos, e afinal, incluindo-os na sua glória final. 
Estas verdades foram estabelecidas na REFORMA, sobre sólido fundamento nas 
Escrituras. Boas obras NÃO SALVAM, e foi considerado e visto, são provas de uma 
FÉ VIVA, e são verdadeiros frutos dela. Mas, isto deixa intocado uma necessária 
investigação adicional: 
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QUAIS SÃO OS EFEITOS NA FUTURA POSIÇÃO DOS QUE JÁ SÃO JUSTIFICADOS? 
 
Os textos a seguir abrem a investigação em certa medida; e eles proporcionam isto 
no único modo seguro de considera-los como porções que estão incluídas nas 
Escrituras e que tratam destes assuntos. 
 

1- AS ESCRITURAS AFIRMAM QUE TODOS OS CRENTES DARÃO CONTA DE 
SUAS AÇÕES DIANTE DO TRIBUNAL DE CRISTO (bhmabhmabhmabhma  bema): 

 
“Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos 
compareceremos perante o tribunal (bhmabhmabhmabhma  bema) de Deus.  Como está 
escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda 
língua dará louvores a Deus.  Assim, pois, cada um de nós dará contas de si 
mesmo a Deus.” (Romanos 14:10-12 RA) 
 
 “ É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe 
sermos agradáveis.  Porque importa que todos nós compareçamos perante o 
tribunal (bhmabhmabhmabhma     bema) de Cristo, para que cada um (de nós) receba segundo 
o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.” (2 Coríntios 5:9-10 RA) 
 
 “ Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança; eu 
retribuirei. E outra vez: O Senhor julgará o seu povo.” (Hebreus 10:30 RA) 

 
2- AS ESCRITURAS DECLARAM QUE O FUNDAMENTO DO JULGAMENTO SERÁ 

“DE ACORDO COM AS OBRAS”. 
 

“ Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se 
negue, tome a sua cruz e siga-me.  Porquanto, quem quiser salvar a sua vida 
perdê-la-á; e quem perder a vida por minha causa achá-la-á.  Pois que aproveitará 
o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem 
em troca da sua alma?  Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, 
com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras.” 
(Mateus 16:24-27 RA) 
 
 “ Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que 
sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras.” 
(Apocalipse 2:23 RA) 
 
 “ E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para 
retribuir a cada um segundo as suas obras.” (Apocalipse 22:12 RA) 
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bhma bema 
 
Existe entre os crentes a “crença” de que o (bhmabhmabhmabhma  bema) é só para distribuir 
prêmios. 
Não é este o conceito desta palavra, na Biblia. 
 
Vejam: 
 

“ Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal 
(bhmabhmabhmabhma  bema), no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá.” (João 19:13 RA) 
 
 “ Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono (bhmabhmabhmabhma  
bema), dirigiu-lhes a palavra;” (Atos 12:21 RA) 
 
 “ Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus, 
concordemente, contra Paulo e o levaram ao tribunal (bhmabhmabhmabhma  bema),” (Atos 18:12 
RA) 
 
 “ E, não se demorando entre eles mais de oito ou dez dias, desceu para Cesaréia; 
e, no dia seguinte, assentando-se no tribunal (bhmabhmabhmabhma  bema), ordenou que Paulo 
fosse trazido.” (Atos 25:6 RA) 
 
 “ De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, 
assentando-me no tribunal (bhmabhmabhmabhma  bema), determinei fosse trazido o homem;” (Atos 
25:17 RA) 
 
As Escrituras não afirmam que crentes do AT e NT responderão por suas obras, 
BOAS ou MÁS? 
 
Elas não antecipam  que os crentes serão considerados culpados de manterem uma 
vida preguiçosa e relaxada ou ainda sem produzir nada de boas obras? 
 
Qual deverá ser, então, a questão a ser considerada por nós nesta investigação? 
Que investigação, então, pode ser mais importante aos santos? 
 
A obra de Cristo e seus méritos são a resposta à justiça de Deus através da Lei, 
sobre nós. Nós não podemos, mas, pela obra de Cristo, somos aceitos por Deus. 
Graciosamente! Somos feitos FILHOS DE DEUS. (Jo 1.12) 
Os crentes são libertados da morte eterna por esta obra de Cristo! 
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Mas, agora, o que deve ser considerado é, se o Salvador e seus apóstolos nos 
informaram sobre as contas que devemos prestar a Cristo. Quando as 
nossas ofensas e serviço fiel e “fiel” forem colocados diante dEle. 
 
A fé salvadora nos livra do castigo eterno e pode ser considerado um DESCANSO 
PRESENTE. 
 
Mas, consideremos o DESCANSO FUTURO no MILÊNIO, como recompensa por 
nossa atuação neste tempo presente. 
 
ENTÃO, “FÉ NO REINO” (MILÊNIO), PRODUZ OBRAS QUE QUALIFICAM PARA 
NOSSA PRESENÇA NO REINO (MILÊNIO). 
 
Um princípio a ser destacado como aplicável à nossa advertência é o dos bravos 
guerreiros de Davi, destacado em duas passagens do AT: 
 
2 Sm 23 
 
1Cr 11 
 
Não esperemos que estas verdades sejam populares e facilmente aceitas para nós! 
 
A maioria dos crentes da atualidade não apreciam ouvir APENAS sobre os seus 
privilégios como filhos de Deus e sobre a misericórdia de Deus? 
 
A influência do mundo vai solapando valores, pouco a pouco. 
Precisamos nos lembrar das exigências de Deus frente aos benefícios dados. 
 
O PERIGO DE CRISTÃOS SEREM EXCLUIDOS DO REINO (MILÊNIO) 
 
“Por 40 anos eu tenho evitado me aprofundar nas passagens que se referem à 
exclusão do REINO (MILÊNIO), e me recusei a aplica-las a cristãos. 
Mas, certamente estas passagens são aplicáveis a qualquer um dos cristãos. Elas 
estão nas cartas escritas aos cristãos. Eu percebo que quando um apóstolo diz 
“NÃO SE ENGANEM” há o grande perigo de que alguns sejam enganados, aplicando 
o conteúdo das cartas a outras pessoas e cuidadosamente blindando a aplicação 
para si próprios. (autoengano) 
Elas não expressam um solene AVISO a cada cristão que, a pratica de certas 
condutas com as quais o apóstolo Paulo lida, são capazes de resultar em exclusão 
do MILENIO.”? 
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Dr A.T.Schofield (1846-1929) 
 
“Por que os cristãos não ouvem os argumentos apresentados pelas Escrituras sobre 
este assunto (possibilidade de exclusão do MILÊNIO)? 
Porque eles não gostam do que é apresentado! 
Eles assumem (sem base bíblica) que, todos os crentes, sem exceção, 
entrarão na benção de estar no MILÊNIO. Com isto, eu vejo o começo do 
cumprimento da profecia de 2Tm 4:3,4” 
Robert Govett (1813-1901) 
 
Temos duas principais correntes que apresentam como se efetuará esta exclusão: 
 

1- Os cristãos medíocres já mortos que não “merecerem” estar no MILÊNIO não 
ressuscitarão. 
Os cristãos medíocres vivos, não serão arrebatados e entrarão na 
TRIBULAÇÃO. 
 

2- Os cristãos medíocres mortos e ressuscitados mais os arrebatados, serão 
excluídos do MILÊNIO como se morressem novamente e ficarão excluídos do 
MILÊNIO. 

 
Para ambos medíocres, ao final da TRIBULAÇÃO, se apresentarão diante do TRONO 
BRANCO. 
Entrarão na vida eterna por estarem inscritos no LIVRO DA VIDA. 
 
“ Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de 
julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem 
como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem 
tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão; e viveram 
e reinaram com Cristo durante mil anos.  Os restantes dos mortos não reviveram 
até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. 
 
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre 
esses a segunda morte não tem autoridade; pelo contrário, serão sacerdotes de 
Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos.” (Apocalipse 20:4-6 RA) 
 
Os PAGÃOS, não estão inscritos no LIVRO DA VIDA e serão lançados no LAGO DE 
FOGO após julgamento diante do TRONO BRANCO. 
Diante do TRONO BRANCO, os cristãos que perderam o MILÊNIO, estão inscritos no 
LIVRO DA VIDA e assim, passarão a eternidade com Deus. 
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O cristão medíocre não perde a salvação pela eternidade, ele perde (e não é pouco) 
a presença e atuação no MILÊNIO (reinar com Cristo). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Biblia nos ensina que o REINO MILENAR é dado SÓMENTE aos santos FIÉIS, que 
sofreram por Cristo: 
 
“ sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino 
de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo;” (2 Ts 1:5 RA) 
 
 “ se perseveramos, também com ele reinaremos; se o negamos, ele, por sua 
vez, nos negará;” (2 Timóteo 2:12 RA) 
 
 “ Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros 
com Cristo; se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados.” 
(Romanos 8:17 RA) 
 
 “ Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como 
também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.” (Apocalipse 3:21 RA) 
 

Sofremos com Cristo quando: (EXEMPLOS)? 
 
● RESISTIMOS À CARNE 
 
● RESISTIMOS AO MUNDO 
 
● RESISTIMOS AO DIABO 
 
A presença no MILÊNIO para REINAR com Cristo é um PRÊMIO. 
 
“ Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não 
para homens,  cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A 
Cristo, o Senhor, é que estais servindo;  pois aquele que faz injustiça (adikewadikewadikewadikew 
adikeo) receberá em troco a injustiça (adikewadikewadikewadikew adikeo) feita; e nisto não há 
acepção de pessoas.” (Colossenses 3:23-25 RA) 
 
“ não pagando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, 
pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por 
herança.” (1 Pedro 3:9 RA) 
 
“ invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais 
eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de 
Deus os que tais coisas praticam.” (Gálatas 5:21 RA) 
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“ buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça (dikaiosunhdikaiosunhdikaiosunhdikaiosunh 
dikaiosune), e todas estas coisas vos serão acrescentadas.” (Mateus 6:33 RA) 
 

“ANDAR NA CARNE” significa a RECUSA em SOFRER POR CRISTO. 
 

A Biblia ensina que os cristãos que não resistem às tentações e se entregam ao 
pecado, não se arrependem e confessam seus pecados a tempo, não herdarão o 
REINO (MILÊNIO). Eles não receberão o PRÊMIO. 
Estarão excluídos do MILÊNIO até o seu final. 
 
A maioria dos pré-milenistas de hoje acreditam que o cristão pode perder uma 
ALTA POSIÇÃO no MILÊNIO devido aos serviços malfeitos ou negligenciados.  
Eles NÃO CREEM que os cristãos podem perder o MILÊNIO. Isto é um 
ÊRRO. 
 
“ Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim para revogar, vim para 
cumprir.  Porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nem um i 
ou um til jamais passará da Lei, até que tudo se cumpra.  Aquele, pois, que 
violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar 
aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém, 
que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos 
céus. 
 
Porque vos digo que, se a vossa justiça (dikaiosunhdikaiosunhdikaiosunhdikaiosunh dikaiosune) não exceder em 
muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.” (Mateus 
5:17-20 RA) 
 

“ Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos:  Na cadeira de Moisés, se 
assentaram os escribas e os fariseus.  Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos 
disserem, porém não os imiteis nas suas obras; porque dizem e não fazem.  
Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens; 
entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los.  Praticam, 
porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens; pois 
alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas.” (Mateus 23:1-5 RA) 
 
Muitos afirmam que os ensinos de MT 5 ss são para JUDEUS. Isto contraria o ensino 
de Jesus; Vejam: 
 
“ Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de 
nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade,  é enfatuado, 
nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que 
nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas,  altercações sem fim, 
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por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade 
é fonte de lucro.” (1 Timóteo 6:3-5 RA) 
 

“ Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no 
céu e na terra.  Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;  ensinando-os a guardar todas as 
coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à 
consumação do século.” (Mateus 28:18-20 RA) 
 

Jesus alerta seus discípulos sobre os riscos de PERDA DO MILÊNIO: 
 
“ Porque vos digo que, se a vossa justiça (dikaiosunhdikaiosunhdikaiosunhdikaiosunh dikaiosune) não exceder em 
muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.” (Mateus 
5:20 RA) 
 
 “ Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus 
(MILÊNIO), mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.” 
(Mateus 7:21 RA) 
 
 “ E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes 
como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus (MILÊNIO).” 
(Mateus 18:3 RA) 
 
 “ Por isso, o reino dos céus (MILÊNIO) é semelhante a um rei que resolveu 
ajustar contas com os seus servos.” (Mateus 18:23 RA) 
 
 “ Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a 
seu irmão.” (Mateus 18:35 RA) Tg 2.13 (Misericórdia x Misericórdia) 
 
 “ Então, disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico 
dificilmente entrará no reino dos céus (MILÊNIO).  E ainda vos digo que é 
mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no 
reino de Deus (MILÊNIO).  
 Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo 
assim, quem pode ser salvo?” (Mateus 19:23-25 RA) 
 
 “ O reino dos céus (MILÊNIO) é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu 
filho.” (Mateus 22:2 RA) 
 
 “ Então, ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para 
fora, nas trevas; ali haverá choro e ranger de dentes.” (Mateus 22:13 RA) 
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 “ Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas 
lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo.” (Mateus 25:1 RA) 
 
 “ Mais tarde, chegaram as virgens néscias, clamando: Senhor, senhor, abre-nos a 
porta!  Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço.  Vigiai, 
pois, porque não sabeis o dia nem a hora.” (Mateus 25:11-13 RA) 
 
 “ E, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o; é melhor entrares no reino de 
Deus (MILÊNIO) com um só dos teus olhos do que, tendo os dois seres lançado 
no inferno,” (Marcos 9:47 RA) 
 
 “ Em verdade vos digo: Quem não receber o reino de Deus como uma criança de 
maneira nenhuma entrará nele.” (Marcos 10:15 RA) 
 
 “ Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente 
entrarão no reino de Deus os que têm riquezas!” (Marcos 10:23 RA) 
 
 “ Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás 
é apto para o reino de Deus.” (Lucas 9:62 RA) 
 
 “ E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos?  Respondeu-
lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos 
procurarão entrar e não poderão.  Quando o dono da casa se tiver levantado e 
fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, 
abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei donde sois.  Então, direis: Comíamos 
e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas.  Mas ele vos dirá: Não 
sei donde vós sois; apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades 
(adikiaadikiaadikiaadikia adikia )(injustiças)  Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes, 
no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós, lançados 
fora.” (Lucas 13:23-28 RA) 
 
“ virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera e em hora que não 
sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis (apistovapistovapistovapistov apistos).” 
(Lucas 12:46 RA) 
 

 “ Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará 
a minha ceia.” (Lucas 14:24 RA) 
 
 “ Em verdade vos digo: Quem não receber o reino de Deus como uma criança de 
maneira alguma entrará nele.” (Lucas 18:17 RA) 
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 “ E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus 
os que têm riquezas!” (Lucas 18:24 RA) 
 
 “ Então, disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de 
tomar posse de um reino e voltar.” (Lucas 19:12 RA) 
 
 “ Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á; mas ao que não tem, o que 
tem lhe será tirado.” (Lucas 19:26 RA) 
 

Aqui, Paulo: 
 
“ fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé; e 
mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino 
de Deus.” (Atos 14:22 RA) 
 
 “ Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos 
enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem 
sodomitas,” (1 Coríntios 6:9 RA) 
 
 “ invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais 
eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de 
Deus os que tais coisas praticam.” (Gálatas 5:21 RA) 
 
 “ Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é 
idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.” (Efésios 5:5 RA) 
 
 “ exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de 
Deus, que vos chama para o seu reino e glória.” (1 Ts 2:12 RA) 
 
 “ sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do 
reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo;” (2 Ts 1:5 RA) 
 
 “ Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, 
até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos.” (Hebreus 3:14 RA) 
 
 “ Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade.  Temamos, 
portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de 
Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado.” (Hebreus 3:19-4:1 
RA) 
 
 “ Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, 
segundo o mesmo exemplo de desobediência.” (Hebreus 4:11 RA) 
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 “ Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual 
sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor;” (Hebreus 
12:28 RA) 
 

O RISCO DE PERDER, INDICADO POR PAULO: 
 
“ Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um 
só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.  Todo atleta em tudo se 
domina; aqueles, para alcançar uma coroa corruptível; nós, porém, a 
incorruptível.  Assim corro também eu, não sem meta; assim luto, não como 
desferindo golpes no ar.  Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, 
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.” 
(1 Coríntios 9:24-27 RA) 
 

CONSCIÊNCIA DO VALOR 
 
“ para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que 
o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra 
na revelação de Jesus Cristo;” (1 Pedro 1:7 RA) 
 
OBJETIVO 
 
“ Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me 
dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos amam 
a sua vinda.” (2 Timóteo 4:8 RA) 
 
DISCIPLINA 
 
“ Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que 
se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.” (2 Timóteo 2:15 RA) 
 
PERSEVERANÇA 
 
“ se perseveramos, também com ele reinaremos; se o negamos, ele, por sua 
vez, nos negará;” (2 Timóteo 2:12 RA) 
 

1CO 10 ATENÇÃO!!! EXEMPLOS PARA NÓS 
 
OUTRO EXEMPLO: 
 
NM 14 MAS... 
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“ Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou 
em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a 
possuirá.” (Números 14:24 RA) 
 
 “ Naquele mesmo dia, falou o SENHOR a Moisés, dizendo:  Sobe a este monte de 
Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a 
terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão.  E morrerás no monte, 
ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no 
monte Hor e se recolheu ao seu povo,  porquanto prevaricastes contra mim no 
meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cades, no deserto de Zim, 
pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel.  Pelo que verás a terra 
defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel.” 
(Deuteronômio 32:48-52 RA) 
 

Note: 
 
“ cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o 
Senhor, é que estais servindo;” (Colossenses 3:24 RA) 
 
 “ iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu 
chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos” (Efésios 
1:18 RA) 
 
 “ dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos 
santos na luz.” (Colossenses 1:12 RA) 
 
 “ o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor 
da sua glória.  Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor 
Jesus e o amor para com todos os santos,  não cesso de dar graças por vós, 
fazendo menção de vós nas minhas orações,  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 sua herança nos santos” (Efésios 1:14-18 RA) 
 

CARNALIDADE 
 
“ Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne.  
Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são 
opostos entre si; para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer.  Mas, 
se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei.  Ora, as obras da carne são 
conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia,  idolatria, feitiçarias,  
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inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções,  invejas, 
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu 
vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus 
os que tais coisas praticam.” (Gálatas 5:16-21 RA) 
 
“ Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se 
nomeiem entre vós, como convém a santos;  nem conversação torpe, nem 
palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes; antes, pelo contrário, 
ações de graças.  Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou 
avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.  
Ninguém vos engane com palavras vãs; porque, por essas coisas, vem a ira de Deus 
sobre os filhos da desobediência.” (Efésios 5:3-6 RA) 
 

“ Ou não sabeis que os injustos (adikovadikovadikovadikov adikos) não herdarão o reino de Deus? Não 
vos enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem 
efeminados, nem sodomitas,  nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, 
nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.” (1 Coríntios 
6:9-10 RA) 
 

“ Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, 
em desacordo com a doutrina que aprendestes; afastai-vos deles,” (Romanos 16:17 
RA) 
 
 “ Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez,” (Tito 
3:10 RA) 
 
NEGAR A DEUS OS SEUS DIREITOS SOBRE SEUS REDIMIDOS 
 

“ Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, 
desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da 
obediência para a justiça?” (Romanos 6:16 RA) 
 
 “ Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso 
corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 
racional.  E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:1-2 RA) 
 
 “ Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode 
confiar na carne, eu ainda mais:  circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, 
da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu,  quanto ao zelo, 
perseguidor da igreja; quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.  Mas o que,  
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para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.  Sim, deveras 
considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo 
Jesus, meu Senhor; por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como 
refugo, para ganhar a Cristo  e ser achado nele, não tendo justiça própria, que 
procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de 
Deus, baseada na fé;  para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a 
comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte;  para, de 
algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos.” (Filipenses 3:4-11 RA) 
 

Vejam: 
 
MINAS 
 
“ Ouvindo eles estas coisas, (Zaqueu etc) Jesus propôs uma parábola, visto estar 
perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-
se imediatamente.  Então, disse: Certo homem nobre (anyrwpovanyrwpovanyrwpovanyrwpov anthropos + 
eugenhveugenhveugenhveugenhv eugenes) partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de 
um reino e voltar.  Chamou dez servos (doulovdoulovdoulovdoulov doulos) seus, confiou-lhes dez 
minas e disse-lhes: Negociai até que eu volte.  Mas os seus concidadãos 
(polithvpolithvpolithvpolithv polites) o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: Não 
queremos que este reine sobre nós (1Sm 8.7-9).  Quando ele voltou, depois 
de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o 
dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido.  Compareceu 
o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu dez.  Respondeu-lhe o senhor: Muito 
bem, servo bom; porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez 
cidades.  Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu cinco.  A este disse: 
Terás autoridade sobre cinco cidades.  Veio, então, outro, dizendo: Eis aqui, 
senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço.  Pois tive medo de ti, 
que és homem rigoroso; tiras o que não puseste e ceifas o que não 
semeaste. Respondeu-lhe: Servo mau, por tua própria boca te condenarei. 
Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não 
semeei;  por que não puseste o meu dinheiro no banco? E, então, na minha vinda, 
o receberia com juros.  E disse aos que o assistiam: Tirai-lhe a mina e dai-a ao 
que tem as dez.  Eles ponderaram: Senhor, ele já tem dez.  Pois eu vos 
declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á; mas ao que não tem, o que tem 
lhe será tirado.  Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu 
reinasse sobre eles (1Sm 8.7-9), trazei-os aqui e executai-os na minha 
presença.” (Lucas 19:11-27 RA) 
 
Porções iguais a cada um. 
O que recebemos que seja comparável à esta concessão uniforme? 
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Resposta: 
 
Tudo o que é exigência “geral” de Deus para o crente! 
 
“ Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e 
eu também o amarei e me manifestarei a ele.” (João 14:21 RA) 
 
 “ se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens;” 
(Romanos 12:18 RA) 
 
“ Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha 
motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim 
também perdoai vós;” (Colossenses 3:13 RA) 
 
“ Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos 
outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.” 
(Tiago 5:16 RA) 
 
“ Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para 
ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.” (Tiago 1:19 RA) 
 
“ Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira,” (Efésios 4:26 
RA) 
 
TALENTOS 
 
“ Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e 
lhes confiou os seus bens.  A um deu cinco talentos, a outro, dois e a outro, um, a 
cada um segundo a sua própria capacidade; e, então, partiu.  O que recebera 
cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco.  
Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois.  Mas o que recebera um, 
saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor.  Depois de muito 
tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles.  Então, 
aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo: 
Senhor, confiaste-me cinco talentos; eis aqui outros cinco talentos que ganhei.  
Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o 
muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.  E, aproximando-se também 
o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste; aqui tens 
outros dois que ganhei.  Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste 
fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.  
Chegando, por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és  
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homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste,  
receoso, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que é teu.  Respondeu-lhe, 
porém, o senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei 
e ajunto onde não espalhei?  Cumpria, portanto, que entregasses o meu 
dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu.  
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez.  Porque a todo o que tem 
se lhe dará, e terá em abundância; mas ao que não tem, até o que tem lhe 
será tirado.  E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá 
choro e ranger de dentes.” (Mateus 25:14-30 RA) 
 
Porções proporcionais à capacidade individual. 
O que recebemos que seja comparável à esta concessão proporcional à nossa 
capacidade? 
 
Resposta: Boas obras. 
 
 “ Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais 
Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.” (Efésios 2:10 RA) 
 
“ Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.” (Mateus 5:16 RA) 
 
 “ porém com boas obras (como é próprio às mulheres que professam ser 
piedosas).” (1 Timóteo 2:10 RA) 
 
 “ seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, 
exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu 
na prática zelosa de toda boa obra.” (1 Timóteo 5:10 RA) 
 
 “ Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, 
reverência,” (Tito 2:7 RA) 
 
 “ Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, 
confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de 
boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens.” (Tito 3:8 
RA) 
 
 “ Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao 
amor e às boas obras.” (Hebreus 10:24 RA) 
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 “ mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo 
que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas 
obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.” (1 Pedro 2:12 RA) 
 
VIRGENS 
 
“ Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas 
lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo.  Cinco dentre elas eram 
néscias, e cinco, prudentes.  As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não 
levaram azeite consigo;  no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, 
levaram azeite nas vasilhas.  E, tardando o noivo, foram todas tomadas de 
sono e adormeceram.  Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao 
seu encontro!  Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas 
lâmpadas.  E as néscias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque 
as nossas lâmpadas estão-se apagando.  Mas as prudentes responderam: Não, para 
que não nos falte a nós e a vós outras! Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o.  
E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas 
entraram com ele para as bodas; e fechou-se a porta.  Mais tarde, chegaram as 
virgens néscias, clamando: Senhor, senhor, abre-nos a porta!  Mas ele respondeu: 
Em verdade vos digo que não vos conheço.  Vigiai, pois, porque não sabeis o dia 
nem a hora.” (Mateus 25:1-13 RA) 
 
FESTA DE CASAMENTO 
 
“ De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes:  O reino dos céus é 
semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho.  Então, enviou os seus 
servos a chamar os convidados para as bodas; mas estes não quiseram vir.  Enviou 
ainda outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o 
meu banquete; os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto; vinde 
para as bodas.  Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, 
outro para o seu negócio;  e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e 
mataram.  O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles 
assassinos e lhes incendiou a cidade.  Então, disse aos seus servos: Está pronta a 
festa, mas os convidados não eram dignos.  Ide, pois, para as encruzilhadas dos 
caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes.  E, saindo aqueles 
servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons; e a sala 
do banquete ficou repleta de convidados.  Entrando, porém, o rei para ver os que 
estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial (Ap 19.7-9) 
e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial (Ap 19.7-9)?  
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E ele emudeceu.  Então, ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos 
e lançai-o para fora, nas trevas; ali haverá choro e ranger de dentes.  
Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos.” (2Pe 1-5-11) 
(Mateus 22:1-14 RA) 
 
Compare com: 
 
“ por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a 
virtude; com a virtude, o conhecimento;  com o conhecimento, o domínio próprio; 
com o domínio próprio, a perseverança; com a perseverança, a piedade;  com a 
piedade, a fraternidade; com a fraternidade, o amor.  Porque estas coisas, existindo 
em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem 
infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.  Pois aquele a 
quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, 
esquecido da purificação dos seus pecados de outrora.  Por isso, irmãos, procurai, 
com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição; porquanto, 
procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum.  Pois desta maneira é que 
vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.” (2 Pedro 1:5-11 RA) 
 
FILHO PRÓDIGO 
 

“ Continuou: Certo homem tinha dois filhos;  o mais moço deles disse ao pai: Pai, 
dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.  Passados não 
muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra 
distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.  Depois de ter 
consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar 
necessidade.  Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o 
mandou para os seus campos a guardar porcos.  Ali, desejava ele fartar-se das 
alfarrobas que os porcos comiam; mas ninguém lhe dava nada.  Então, caindo em 
si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro 
de fome!  Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o 
céu e diante de ti;  já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como um 
dos teus trabalhadores.  E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, 
quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou, e beijou. 
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não sou digno de ser 
chamado teu filho.  O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor 
roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés;  trazei também e 
matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos,  porque este meu filho estava 
morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.  Ora, o 
filho mais velho estivera no campo; e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, 
ouviu a música e as danças.  Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era  
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aquilo.  E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, 
porque o recuperou com saúde.  Ele se indignou e não queria entrar; saindo, 
porém, o pai, procurava conciliá-lo.  Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos 
que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito 
sequer para alegrar-me com os meus amigos;  vindo, porém, esse teu filho, que 
desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho 
cevado.  Então, lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo; tudo o 
que é meu é teu.  Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos 
alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi 
achado.” (Lucas 15:11-32 RA) 
 
NÃO DISSE “É NOSSO”!!!! O “filho pródigo” desperdiçou a herança e não a  
recuperou!!!!!! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ATITUDES DE NOSSOS CORAÇÕES FRENTE AO RETORNO DE CRISTO 
 

1- AGUARDAM 
 

“ assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os 
pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam 
(apek-decomai apekdechomai=esperar pacientemente) para a salvação.” (Hebreus 
9:28 RA) 
 
 “ de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós(apek-decomai 
apekdechomai=esperar pacientemente) a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo,” 
(1 Coríntios 1:7 RA) 
 
 “ Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos (apek-
decomai apekdechomai=esperar pacientemente).” (Romanos 8:25 RA) 
 
 “ Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da 
fé.” (Gálatas 5:5 RA) 
 
 “ Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o 
Senhor Jesus Cristo,” (Filipenses 3:20 RA) 
 
 “ e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os 
mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.” (1 Ts 1:10 RA) 
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2- BUSCAR, APLICAR-SE 

 
“ Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.” (2 Timóteo 2:15 RA) 
 

3- TRABALHAR 
 

“ e Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que 
cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo.” 
(Colossenses 4:11 RA) 
 
 “ que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a 
repartir;” (1 Timóteo 6:18 RA) 

 
4- ACORDAR 

 
“ E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes 
do sono; porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando 
no princípio cremos.” (Romanos 13:11 RA) 

 
5- VIGIAR 

 
“ Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-
noite, se ao cantar do galo, se pela manhã;” (Marcos 13:35 RA) 

 
6- ORAR 

 
“ Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas 
que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem.” (Lucas 21:36 
RA) 

 
7- ESPERAR 

 
“ esperando e apressando a vinda do Dia de Deus, por causa do qual os céus, 
incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão.” (2 Pedro 
3:12 RA) 
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8- PERSEVERAR 

 
“ Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação; porque, 
depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor 
prometeu aos que o amam.” (Tiago 1:12 RA) 
 
 “ Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de 
testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos 
assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta,” 
(Hebreus 12:1 RA) 
 
 “ Sereis odiados de todos por causa do meu nome; aquele, porém, que 
perseverar até ao fim, esse será salvo.” (Marcos 13:13 RA) 
 
 “ para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e 
pela longanimidade, herdam as promessas.” (Hebreus 6:12 RA) 
 

9- AMA SUA VINDA 
 

“Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará 
naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua 
vinda.” (2 Timóteo 4:8 RA) 

“Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do 
testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria 
vida.” (Apocalipse 12:11 RA) 

10- SANTOS 
 
“Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como 
os que vivem em santo procedimento e piedade,” (2 Pedro 3:11 RA) 
 
 “O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e 
corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.” (1 Ts 5:23-24 
RA) 
 
 “Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por 
serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis,” (2 Pedro 3:14 
RA) 
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11- PRONTIDÃO 

 
“Por isso, ficai também vós apercebidos; porque, à hora em que não cuidais, o 
Filho do Homem virá.” (Mateus 24:44 RA) 
 
 “Ficai também vós apercebidos, porque, à hora em que não cuidais, o Filho 
do Homem virá.” (Lucas 12:40 RA) 
 

12- NA PRESENÇA 
 
“Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, 
tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda.” (1 
João 2:28 RA) 

“Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência; aquele, porém, que faz a 
vontade de Deus permanece eternamente.” (1 João 2:17 RA) 
 
 “Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá 
galardão;” (1 Coríntios 3:14 RA) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OS CRENTES RELAXADOS/PREGUIÇOSOS DA IGREJA SERÃO DEIXADOS PARA 
ENTRAREM NA FUTURA GRANDE TRIBULAÇÃO!!!! 
 
Então, o professor não acredita no ARREBATAMENTO de TODA IGREJA em um 
ÚNICO MOMENTO? 
 
Resposta: Não! 
 
Li bastante, sobre o ARREBATAMENTO DA IGREJA, (+/_), mas, em nenhuma parte 
da Escritura localizei qualquer REFERÊNCIA DIRETA sobre o ARREBATAMENTO DA 
IGREJA (TODOS OS MEMBROS) ao mesmo tempo!!! 
 
A IGREJA tem grandes privilégios nesta dispensação, mas, o ARREBATAMENTO não 
é resultado da FÉ SALVADORA na obra de Cristo. 
É NECESSÁRIO, mas NÃO É SUFICIENTE!!! 
 
Vamos verificar: 
 
As duas cartas que tratam de assuntos específicos de IGREJA, não tratam deste 
assunto. 
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1- Em EFÉSIOS, Paulo a trata a IGREJA como CORPO do CABEÇA ressurreto: 

 
“porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, 
sendo este mesmo o salvador do corpo.” (Efésios 5:23 RA) 

Em nenhum lugar nesta carta é mencionado o ARREBATAMENTO da IGREJA. 
 
Li a argumentação: 
 
“Claro, a razão para isto é que somos considerados como estando já nos lugares 
celestiais com Cristo”. 
 
“e, juntamente com ele, nos ressuscitou (sunegeirwsunegeirwsunegeirwsunegeirw sunegeiro=Levantar-se), e nos 
fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus;” (Efésios 2:6 RA) 

Se é assim, algo tão IMPORTANTE como este ARREBATAMENTO GERAL da IGREJA 
não mereceria da parte de Deus um tratamento específico? 
 
Considere: 
 
sunegeirw sunegeiro=Levantar-se (3x) 
 
anisthmi anistemi = Levantar/Ressuscitar (109 x) 
 
“Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou (anisthmi anistemi = 
Levantar/Ressuscitar), assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua 
companhia, os que dormem.” (1 Ts 4:14 RA) 
 
 “Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do 
arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo 
ressuscitarão (anisthmi anistemi = Levantar/Ressuscitar ) primeiro;” (1 Ts 
4:16 RA) 
 

2- Da mesma forma em COLOSSENSES 
 
Outro questionamento: 
 
Como posso afirmar isto se está escrito: 
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“Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis 
manifestados com ele, em glória.” (Colossenses 3:4 RA) 

Com isto em mente, para que os crentes possam aparecer em glória com Ele, no 
alto, Ele deve ter vindo ANTES para eles. 
 
Ainda: 
Deus já transportou todos os crentes para o REINO DO FILHO DE SEU AMOR. 
 
“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do 
seu amor,” (Colossenses 1:13 RA) 

 Resposta: 
 
É verdade que somos transportados para o REINO (em mistério) do Filho de seu 
amor, assim que cremos, no PRESENTE TEMPO DA GRAÇA. 
 
Mas, o ARREBATAMENTO, ocorre em outro tempo: DA JUSTIÇA, onde, cada um 
receberá conforme as suas obras. 
 
Assim, a questão permanece: 
 
TODOS OS CRENTES SERÃO ARREBATADOS AO MESMO TEMPO PARA, DEPOIS, 
ENTRAREM AO MESMO TEMPO NO MILÊNIO? 
 
Ainda: 
 
A carta aos COLOSSENCES traz diversas advertências de possíveis perdas aos 
cristãos desobedientes. 
 
“agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para 
apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que 
permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do 
evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual 
eu, Paulo, me tornei ministro.” (Colossenses 1:22-23 RA) 

Responder: 
 
Permanecemos todos (os cristãos) na fé? 
 
 



ESTUDOS SOBRE O REINO 

Página 37 de 49 

 

 
Estamos todos alicerçados e firmes não nos deixando afastar da 
esperança do Evangelho? 
 
Olhe a advertência: 
 
“Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, 
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não 
segundo Cristo;” (Colossenses 2:8 RA) 

O cristão deve se questionar se: 
 
“tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes 
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.” 
(Colossenses 2:12 RA) 

Lembrem-se de que, Moises, por desobedecer à primeira ordenança (circuncisão, Ex 
4.24-26), esteve a beira de ser morto por Deus! 
 
Muito pior será, no dia da JUSTIÇA. 
 
Vamos considerar algumas passagens que tratam do ARREBATAMENTO: 
 
“Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que 
dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. 
Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante 
Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por 
palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de 
modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a 
sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, 
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os 
vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, 
para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o 
Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.” (1 Ts 4:13-18 RA) 
 
 “Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa 
reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com 
facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por 
epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o Dia do Senhor. 
Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que 
primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniqüidade, o filho da 
perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto  
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de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se 
fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava 
dizer-vos estas coisas?” (2 Ts 2:1-5 RA) 
 
Estas passagens nos garantem o ARREBATAMENTO DE TODA IGREJA AO MESMO 
TEMPO, como resultado da GRAÇA que provém da FÉ na obra de Cristo? 
 
Os Tessalonicensses estavam preocupados se, a MORTE, seria um impedimento ao 
ARREBATAMENTO. 
Paulo está explicando a “cronologia” do ARREBATAMENTO. 
 
Notar a disposição dos TESSALONICENCES apontada por Paulo: 
 
“Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas 
também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não 
termos necessidade de acrescentar coisa alguma; pois eles mesmos, no tocante a 
nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, 
deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e 
verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele 
ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.” (1 Ts 
1:8-10 RA) 

PERGUNTA: Damos o mesmo testemunho, HOJE? 

HOJE, muitos cristãos estão “adormecidos”, mornos etc. 

O MUNDO será tomado pelo DIA DA IRA, mas, os TESSALONICENCES, não. 

“exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, 
que vos chama para o seu reino e glória.” (1 Ts 2:12 RA) 

Pergunta: 

O que diz a SEGUNDA CARTA? 

“Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é 
justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com 
os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós 
nasigrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas 
perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, 
para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com  
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efeito, estais sofrendo; se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga 
tribulação aos que vos atribulam e a vós outros, que sois atribulados, alívio 
juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do 
seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a 
Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus.” (2 Ts 
1:3-8 RA) 

Pergunta: 
 
HOJE, temos a mesma “preocupação” dos TESSALONICENSSES? 
 
Estamos TODOS com os mesmos propósitos que Paulo destaca na vida deles? 
 
“Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião 
com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com 
facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por 
epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o Dia do 
Senhor.” (2 Ts 2:1-2 RA) 

Não menciona “A IGREJA”, como CORPO. 
 
A IGREJA, em nossos dias, tem a mesma aplicação dos TESSALONICENSSES? 
 
Estamos dispostos a “pagar o preço”? 
 
“sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do 
reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo;” (2 Ts 1:5 RA) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LOCAIS ONDE ESTÃO/ESTARÃO OS MORTOS 
 
SHEOL (07585) lwav sh@’owl ou lav sh@ol  
 

1) Seol, mundo inferior (dos mortos), sepultura, inferno, cova  
1a) o mundo inferior (dos mortos)  
1b) Seol-a desiganção do AT para a morada dos mortos  

1b1) lugar do qual não há retorno  
1b2) sem louvor de Deus  
1b3) lugar para onde os ímpios são enviados para castigo  
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1b4) o justo não é abandonado ali  
1b5) referindo-se ao lugar de exílio (fig.) 
1b6) referindo-se à degradação extrema no pecado  

 
“Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem; ele, 
porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei a meu filho até à 
sepultura (lwav sh@’owl). E de fato o chorou seu pai.” (Gênesis 37:35 RA) 
 
 “Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até ao mais profundo do 
inferno (lwav sh@’owl), consumirá a terra e suas messes e abrasará os 
fundamentos dos montes.” (Deuteronômio 32:22 RA) 
 
 “Mas, se o SENHOR criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os 
tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo (lwav sh@’owl), então, 
conhecereis que estes homens desprezaram o SENHOR.” (Números 16:30 RA) 
 
 “Ela descerá até às portas da morte (lwav sh@’owl), quando juntamente no pó 
teremos descanso.” (Jó 17:16 RA) 
 
 “A ti clamo, ó SENHOR; rocha minha, não sejas surdo para comigo; para que não 
suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova 
(lwav sh@’owl).” (Salmos 28:1 RA) 

 “Que homem há, que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras 
do sepulcro (lwav sh@’owl)?” (Salmos 89:48 RA) 
 
 “O além (lwav sh@’owl) e o abismo estão descobertos perante o SENHOR; quanto 
mais o coração dos filhos dos homens!” (Provérbios 15:11 RA) 
 
GEENA (1067) geennageennageennageenna geenna 
 

“Geena" ou "Geena de fogo" traduz-se como inferno, isto é, o lugar da 
punição futura. Designava, originalmente, o vale do Hinom, ao sul de 
Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e  
queimados. É um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua 
destruição futura.   
 
“Eu, porém, vos digo que todo aquele que [sem motivo] se irar contra seu irmão 
estará sujeito a julgamento; e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a 
julgamento do tribunal; e quem lhe chamar: Tolo, estará sujeito ao inferno 
(geennageennageennageenna)))) de fogo.” (Mateus 5:22 RA) 
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 “Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois te convém que 
se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, 
se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; pois te convém que se 
perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno (geennageennageennageenna)))).” 
(Mateus 5:29-30 RA) 
 
 “Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei, antes, 
aquele que pode fazer perecer no inferno (geennageennageennageenna)))) tanto a alma como o corpo.” 
(Mateus 10:28 RA) 
 
 “Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer: temei aquele que, depois de 
matar, tem poder para lançar no inferno (geenna)geenna)geenna)geenna). Sim, digo-vos, a esse deveis 
temer.” (Lucas 12:5 RA) 
 
 “Ora, a língua é fogo; é mundo de iniqüidade; a língua está situada entre os 
membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas 
toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas 
pelo inferno (geennageennageennageenna)))).” (Tiago 3:6 RA) 
 
HADES (86) AdhvAdhvAdhvAdhv hades 
 

1) Hades ou Pluto, o deus das regiões mais baixas  
2) Orcus, o mundo inferior, o reino da morte  
3) uso posterior desta palavra: a sepultura, morte, inferno  
 
No grego bíblico, está associado com Orcus, as regiões infernais, um lugar 
escuro e sombrio nas profundezas da terra, o receptáculo comum dos 
espíritos separados do corpo. Geralmente Hades é apenas a residência do 
perverso, #Lc 16.23; Ap 20.13,14; um lugar muito desagradável. TDNT.  
 
“Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu? Descerás até ao inferno 
(AdhvAdhvAdhvAdhv)))); porque, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se 
fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje.” (Mateus 11:23 RA) 
 
 “Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, 
e as portas do inferno (AdhvAdhvAdhvAdhv)))) não prevalecerão contra ela.” (Mateus 16:18 RA) 
 
 “No inferno (AdhvAdhvAdhvAdhv)))), estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a 
Abraão e Lázaro no seu seio.” (Lucas 16:23 RA) 
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“porque não deixarás a minha alma na morte (AdhvAdhvAdhvAdhv)))), nem permitirás que o teu 
Santo veja corrupção.” (Atos 2:27 RA) 
 
“prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte 
(AdhvAdhvAdhvAdhv)))), nem o seu corpo experimentou corrupção.” (Atos 2:31 RA) 
 
“Onde está, ó morte (AdhvAdhvAdhvAdhv)))), a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?” 
(1 Coríntios 15:55 RA) 
 
“Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além (AdhvAdhvAdhvAdhv)))) entregaram os 
mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. 
Então, a morte e o inferno (AdhvAdhvAdhvAdhv)))) foram lançados para dentro do lago de fogo. 
Esta é a segunda morte, o lago de fogo.” (Apocalipse 20:13-14 RA) 
 
LAGO DE FOGO limnhlimnhlimnhlimnh limne=LAGO purpurpurpur pur=FOGO 
 
“Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos 
diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores 
da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde 
com enxofre.” (Apocalipse 19:20 RA) 
 
 “O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, 
onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta; e serão 
atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos.” (Apocalipse 20:10 RA) 
 
 “Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a 
segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no Livro da 
Vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.” (Apocalipse 20:14-15 RA) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
MT 24: 3-51 
 
“No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele 
os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando (PERGUNTA 1) 
sucederão estas coisas e que sinal (PERGUNTA 2) haverá da tua vinda e 
da consumação do século (PERGUNTA 3). E ele lhes respondeu: Vede que 
ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o 
Cristo, e enganarão a muitos. E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores  
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de guerras; vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas 
ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e 
haverá fomes e terremotos em vários lugares; porém tudo isto é o princípio das 
dores. Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as 
nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, 
trair e odiar uns aos outros; levantar-se-ão muitos falsos profetas e 
enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniqüidade, o amor se esfriará de 
quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será 
pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a 
todas as nações. Então, virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da 
desolação de que falou o profeta Daniel (Dn 9:27 + 2Ts 2.4), no lugar 
santo (quem lê entenda), então, os que estiverem na Judéia fujam para os 
montes; quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma 
coisa; e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai 
das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias! Orai 
para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado; porque nesse 
tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até 
agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias 
sido abreviados, ninguém seria salvo; mas, por causa dos escolhidos, tais 
dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! Ou: 
Ei-lo ali! Não acrediteis; porque surgirão falsos cristos e falsos profetas 
operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios 
eleitos. Vede que vo-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está 
no deserto!, não saiais. Ou: Ei-lo no interior da casa!, não acrediteis. Porque, assim 
como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a 
vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 
Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua 
claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. 
Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; todos os povos da terra se 
lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e 
muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais 
reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos 
céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e 
as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós: quando  
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virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos 
digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça.Passará o 
céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. (RESPOSTA 1) Mas a 
respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o 
Filho, senão o Pai. (RESPOSTA 2 + 3) Pois assim como foi nos dias de Noé, 
também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias 
anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até 
ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando 
veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do 
Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado, e deixado o outro; duas 
estarão trabalhando num moinho, uma será tomada, e deixada a outra. Portanto, 
vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o 
pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse 
arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos; porque, à hora 
em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a 
quem o senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? 
Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo 
assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele 
servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu senhor demora-se, e passar a 
espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios (CARNALIDADE), 
virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe e 
castigá-lo-á (dicotomew=dicotomew=dicotomew=dicotomew=CORTAR EM DUAS PARTES, DILACERAR)), 
lançando-lhe a sorte com os hipócritas ; ali haverá choro e ranger de dentes.” 
(Mateus 24:3-51 RA) 

Seguindo a aula em que foram apresentados e discutidos os trechos de 1Ts e 2Ts, 
vamos nos concentrar no trecho da parábola de MT 24.36-42; 

Com relação ao trecho MT 24:36-42, como entenderemos esta passagem? 

Conforme dois princípios, concordantes: 

 

1- Esta é uma PROFECIA sobre a PRESENÇA (PAROUSIA) 
 
 

2- Deve ser entendida conforme a HISTÓRIA de Noé 
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Os pontos comuns entre a história de Noé e os tempos futuros, conforme 
declarado na PROFECIA, são os seguintes: 
 

1- Hoje é o tempo da PACIÊNCIA de Deus, o qual, vivemos AGORA. 
2- O JULGAMENTO é uma ameaça AGORA, conforme foi no tempo de Noé. 
3- MISERICÓRDIA foi proposta ANTES do JULGAMENTO. 
4- Até o JULGAMENTO chegar, os homens expressam sua falta de fé vivendo 

uma vida após a CARNE. Conforme é hoje e seguirá crescendo até aquele 
momento. 

5- O SINAL DE DEUS dado aos contemporâneos mundanos de Noé foi “Noé 
entrando na arca”. O sinal da IRA de Deus, às portas da arca. 

6- Foi a última oportunidade para arrependimento daqueles homens. Não foi 
entendida até que o JULGAMENTO chegou a todos os que não creram. 

7- Então, chegou a manifestação da IRA de Deus, destruindo todo ser vivente. 
8- A RESPOSTA ao pedido de sinal, AGORA, é: LEVADOS E DEIXADOS 

 
A- Muitos ensinam que esta PROFECIA é para JUDEUS. 

Os LEVADOS significando que serão separados para JULGAMENTO. 
Os DEIXADOS significando os que sobreviverão aos julgamentos e serão 
acrescentados ao povo do MILÊNIO. 
 

B- Aqui, creio, o escape para este JULGAMENTO está bem diante de nossos olhos 
e mostrado a toda IGREJA de Cristo; 
Os LEVADOS, para libertação em MISERICÓRDIA. 
Os DEIXADOS, os que irão entrar na TRIBULAÇÃO. 

Como vamos decidir sobre este assunto? 

1- O assunto sobre o qual se apresenta a PROFECIA é a vinda do Senhor, com 
relação a DOIS POVOS: 
ISRAEL e a IGREJA 
Para aproveitar corretamente de Sua vinda, o Salvador determinou aos 
CRENTES que adotem a atitude de VIGILÂNCIA. 
 

2- A libertação para os JUDEUS está descrita na primeira parte da PROFECIA. 
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Os JUDEUS escaparão por MUITA ATIVIDADE. Ao SINAL, uma vez dado e 
percebido, os JUDEUS devem fugir SEM OLHAR PARA TRÁS. (16-18) 
 

3- Em seguida, a palavra LEVADOS/TOMADOS não significa DESTRUIÇÃO. 
Notar que existem duas palavras que foram traduzidas por TOMAR, mas, com 
sentidos diferentes. 
Paralambnw=Paralambnw=Paralambnw=Paralambnw=levar consigo, ter como companheiro 
 
Veja:  

“E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei 
(Paralambnw)Paralambnw)Paralambnw)Paralambnw) para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós 
também.” (João 14:3 RA) 

Em Lc 17:27,29, o sentido é destruição 
“comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que 
Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu (apoollumi)apoollumi)apoollumi)apoollumi) a todos.” (Lucas 
17:27 RA) 
 
 “mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e 
destruiu (apoollumi)apoollumi)apoollumi)apoollumi) a todos.” (Lucas 17:29 RA) 
 
Nos tempos de Noé, não existia a distinção entre JUDEUS e GENTIOS! 
 

4- Vigilância contra o ladrão não é uma atitude de JUDEUS como indicado aqui 
(vr 42) 
JUDEUS são homens que respondem a SINAL, não FÉ. 
JUDEUS devem fugir para os montes etc. 
Devem esperar a VISÃO do FILHO DO HOMEM vindo nas nuvens. 
MT 24.5,30 
 
“Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a 
muitos.” (Mateus 24:5 RA) 
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 “Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; todos os povos da 
terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, 
com poder e muita glória.” (Mateus 24:30 RA) 
 

5-  Nos tempos de Noé, os tomados (por Noé) foram preservados em 
MISERICÓRDIA. 
Da mesma forma, nos dias de Ló, os anjos TOMARAM a sua família e levaram 
para fora de SODOMA. 
 
Quem vai tomar os salvos naquele dia: Cristo. 
 
Nos tempos de Noé, eles CAMINHARAM até a arca de refúgio, pois, a arca 
estava na terra. 
 
Agora, “nossa arca” é Cristo, presente nos céus. 
 
Atenção: 
 

“Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas 
coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem.” 
(Lucas 21:36 RA) 

“depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com 
eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos 
para sempre com o Senhor.” (1 Ts 4:17 RA) 
 
 “Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si.” 
(Gênesis 5:24 RA) 
 

6- A arca foi um tipo de Cristo. 
 

7- Na ocasião do diluvio, os tomados foram um sinal aos que foram deixados, de 
que a misericórdia de Deus havia cessado para eles. 
 
 
 



ESTUDOS SOBRE O REINO 

Página 48 de 49 

 

 
8- Os que ficaram fora da arca foram tomados de pavor ao perceberem o diluvio. 

O mesmo ocorrerá com os que forem deixados para a tribulação, 
especialmente sabendo do que vai ocorrer neste período. 
Vão continuar casando e se dando em casamento etc. 
Para os não crentes, só a sensação de bem estar na primeira parte seguida 
dos horrores da segunda metade. 
 

9- Nossa atitude, hoje: 
Vigiai! 
Orai para serdes considerados “dignos de permanecer de pé diante de Cristo” 
 
“Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa 
reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, 
com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer 
por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o Dia do 
Senhor.” (2 Ts 2:1-2 RA) 
 

10- O desaparecimento da família de Noé, por 7 dias, foi o SINAL da ira 
chegando. Ninguém ligou! 
 
“Porque, daqui a sete dias, farei chover sobre a terra durante quarenta dias 
e quarenta noites; e da superfície da terra exterminarei todos os seres que 
fiz.” (Gênesis 7:4 RA) 
 
 “E aconteceu que, depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do 
dilúvio.” (Gênesis 7:10 RA) 
 

11- Em Lucas 17, o SINAL pedido pelos discípulos: 
 
 “Quem quiser preservar a sua vida perdê-la-á; e quem a perder de fato a 
salvará. Digo-vos que, naquela noite, dois estarão numa cama; um será 
tomado, e deixado o outro; duas mulheres estarão juntas moendo; uma será 
tomada, e deixada a outra. [Dois estarão no campo; um será tomado, e o 
outro, deixado.]” (Lucas 17:33-36 RA) 
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12- Um SINAL também para ISRAEL: 

“Declaro-vos, pois, que, desde agora, já não me vereis, até que venhais a dizer: 
Bendito o que vem em nome do Senhor!” (Mateus 23:39 RA) 

13- Ser TOMADO ou DEIXADO é resultado de um JULGAMENTO 
 

14- Qual o caráter espiritual dos “dois”? 
Ambos são crentes! 
Observe o texto: 
 
“Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.” (Mateus 
24:42 RA) 
 
 “Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.” (Mateus 25:13 RA) 
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