SEMINÁRIOS DE ESCATOLOGIA

Esta apostila foi concebida pelo
Ap. Francisco Maia Nicolau.
Todos os Direitos Estão Reservados.
O uso deste material deve ser restrito para fins particulares, salvo com
autorização exclusiva do autor.

SEMINÁRIOS DE ESCATOLOGIA
TEMPOS DIFÍCEIS
I – SINAIS DOS TEMPOS
1 O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé
e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 2 Tais
ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a
consciência cauterizada 3 e proíbem o casamento e o consumo de alimentos
que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que crêem e
conhecem a verdade. 4 Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser
rejeitado, se for recebido com ação de graças, 5 pois é santificado pela
palavra de Deus e pela oração. (1ª Tm 4:1-5 NVI).
➢ Apostasia (abandono da fé) – encantos com o mundo presente.
(Glamour).
➢ Acomodação à NOVAS DOUTRINAS (Atual cosmovisão “pósmodernidade”, cuja máxima é: NÃO HÁ VERDADE ABSOLUTA” – tudo
é relativo. O pensar racional (mente fraca e doente), dará forças ao
pensamento teológico anti-Deus e sua Palavra, onde as aberrações
são recebidas como “TOLERÂNCIA”! – politicamente correto.
➢ Consciência cauterizada:
•

•

10 Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns
aos outros, 11 e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a
muitos. 12 Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará,
13 mas aquele que perseverar até o fim será salvo. (Mateus 24:10-13
NVI).
(Prov. 29:1 – NVI) 1 Quem insiste no erro depois de muita repreensão,
será destruído, sem aviso e irremediavelmente.

(II Tss 2:1-12 NVI).
1 Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião
com ele, rogamos a vocês 2 que não se deixem abalar nem alarmar tão
facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente
vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. 3 Não deixem que
ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e,
então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 4 Este se opõe
e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração,
chegando até a assentar- se no santuário de Deus, proclamando que ele
mesmo é Deus.

5 Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava
lhes falar essas coisas? 6 E agora vocês sabem o que o está detendo, para
que ele seja revelado no seu devido tempo. 7 A verdade é que o mistério da
iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que
agora o detém. 8 Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus
matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda.
9 A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder,
com sinais e com maravilhas enganadoras. 10 Ele fará uso de todas as
formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto
rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. 11 Por essa razão Deus
lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, 12 e sejam
condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na
injustiça.
Um processo de desconstrução:
•
•
•

Do indivíduo. (criação de um novo tipo de humanidade, com lugar
para todas as formas de anormalidade que passarão a ser normais).
Da família. (criação de um novo modelo de família contrário ao
modelo bíblico ensinado por Deus em sua Palavra).
Da sociedade. (uniformidade de pensamento para melhor domínio e
manipulação, onde todos são livres (aparentemente), e escravos de
um Estado totalitarista (plataforma para o homem da iniquidade).
> Quadro religioso mundial:
. Cristãos "frios" - após grande movimento de crescimento
espirirual e numérico iniciado nos fins dos anos 80, houve um
desvio de propósito com o surgimento do chamado
Neopentecostalismo e o predominio da Teologia da Prosperidade.
(Mais importante TER que SER).
* Pobreza doutrinária (falta do conhecimento da Palavra de Deus),
leva as pessoas ao extremismo (judaizantes), as heresias
(misticismo com relação ao paganismo), É EXALTADA A
IGNORÂNCIA DA TEOLOGIA, desconhecer Teologia é uma
"virtude".
. A Figura carismática e controversa do atual papa. Suas idéias
revolucionárias (mesmo para a Igreja Católica), principalmente a
ousadia da chamada ECUMENICA (vide video).
. O Califado (O Estado Islâmico) - O ressurgimento do
fundamentalismo Islâmico.
(Ap. 13:1-18).

II – VISÕES CONFLITANTES

➢ O alerta de Jesus Cristo com relação aos sinais do FIM!
➢ (Mat. 24).
➢ (Mt 24:36-51 – NVI).
36 Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o
Filho, senão somente o Pai. 37 Como foi nos dias de Noé, assim também
será na vinda do Filho do homem. 38 Pois nos dias anteriores ao Dilúvio, o
povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando- se em casamento, até
o dia em que Noé entrou na arca; 39 e eles nada perceberam, até que veio o
Dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. 40
Dois homens estarão no campo: um será levado e o outro deixado. 41 Duas
mulheres estarão trabalhando num moinho: uma será levada e a outra
deixada.
42 Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.
43 Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o
ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse
arrombada. 44 Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o
Filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam.
45 Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de
sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? 46 Feliz o servo que seu
senhor encontrar fazendo assim quando voltar. 47 Garanto- lhes que ele o
encarregará de todos os seus bens. 48 Mas suponham que esse servo seja
mau e diga a si mesmo: Meu senhor está demorando, 49 e então comece a
bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. 50 O
senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que
não sabe. 51 Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas,
onde haverá choro e ranger de dentes.
➢
➢
➢
➢

A Vinda será real!
A Vinda será repentina!
A Vinda deve ser esperada!
A Vinda trará recompensas!

(Lucas 21:27-28 NVI).
27 Então se verá o Filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande
glória. 28 Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e
ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês.
(2 Tm 4:7-8 NVI).
7 Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 8 Agora me está
reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e
não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.

➢ OS ESCARNECEDORES (2ª Pedro 3:1-17 NVI).
1 Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero
despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se
recordem 2 das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do
mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes
ensinaram.
3 Antes de tudo saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores
zombando e seguindo suas próprias paixões. 4 Eles dirão: O que houve com
a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo
continua como desde o princípio da criação. 5 Mas eles deliberadamente se
esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e
terra, esta formada da água e pela água. 6 E pela água o mundo daquele
tempo foi submerso e destruído. 7 Pela mesma palavra os céus e a terra que
agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e
para a destruição dos ímpios.
8 Não se esqueçam disto, amados: para o Senhor um dia é como mil anos, e
mil anos como um dia. 9 O Senhor não demora em cumprir a sua promessa,
como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo
que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
10 O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com
um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e
tudo o que nela há, será desnudada.
11 Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que
vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, 12 esperando o dia de
Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo
fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. 13 Todavia, de acordo com a
sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
14 Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem- se para
serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. 15 Tenham em
mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o
nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu.
16 Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas
destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as
quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as
demais Escrituras, para a própria destruição deles.
17 Portanto, amados, sabendo disso, guardem- se para que não sejam
levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua
firmeza e caiam.
➢ Estar preparado é condição vital!
➢ Aguardar com expectativa, alegria e trabalho!
➢ A certeza nos manterá em SANTIDADE!
(Ap. 1:7-8 NVI).

7 Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles
que o traspassaram; e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele.
Assim será! Amém.
8 Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há
de vir, o Todo- poderoso.

III - O ARREBATAMENTO DA IGREJA
(1ª Ts 4:13-18 NVI).
13 Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que
dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm
esperança. 14 Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que
Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. 15
Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que
dormem. 16 Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da
trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. 17 Depois nós, os que estivermos vivos seremos
arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E
assim estaremos com o Senhor para sempre. 18 Consolem- se uns aos
outros com essas palavras.
➢ O Arrebatamento da Igreja precederá a ressurreição dos mortos!
➢ A certeza do Arrebatamento (Volta de Jesus Cristo), traz esperança e
alegria!
➢ O Arrebatamento nos conduz ao Tribunal de Cristo.
➢ O Arrebatamento nos conduz às Bodas do Cordeiro!
A DIFERENÇA ENTRE O ARREBATAMENTO DA IGREJA
E A SEGUNDA VINDA DE JESUS CRISTO.
> Arrebatamento: Cristo busca Sua Noiva.
> Segunda vinda: Cristo vem livrar Israel e estabelecer o Reino!
>>> A GLORIOSA ESPERANÇA DOS SALVOS!
> A expectativa Messianica antes do nascimento de Jesus Cristo!
(Os Essenios).
> Nos dias de Jesus Cristo, a questão da função do Messias!
(A decepção de alguns e o entendimento e fé de outros)
> As grandes crises messiânicas:
* Onde está o Reino Prometido? (Atos 1:1-10).

* Morte dos salvos (1 Ts 4:13-18) ESPERANÇA da Volta de Cristo.
* A "aparente" demora da volta do Senhor. (Tiago 5:7-11).
* A falta de motivação da Igreja do 1 século (Ap. 2:1-5).
* Onde estava o Messias quando o TEMPLO DO SENHOR FOI
DESTRUÍDO no ano 70 D.C.?
* Anos 132-135 Adriano x Judeus (a expulsão dos Judeus e
mudança dos nomes da Judéia e Jerusalém).
> OS JUDEUS NÃO PODERIAM COMPREENDER A RESPEITO DO
"TEMPO DOS GENTIOS"
(Romanos 11:25-31).
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério (para que não
sejais presumidos em vós mesmos): que veio endurecimento em parte
a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E, assim, todo o
Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o Libertador e ele
apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles,
quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles
inimigos por vossa causa; quanto, porém, à eleição, amados por causa
dos patriarcas; porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a
Deus, mas, agora, alcançastes misericórdia, à vista da desobediência
deles, assim também estes, agora, foram desobedientes, para que,
igualmente, eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi
concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de
usar de misericórdia para com todos.
> O ARREBATAMENTO É PARA A IGREJA (Judeus e Gentios).
* (Efésios 2:12-22) - (Gl. 3:28) - (Cl 3:10-11).
(1 Cor 15:50-52)
Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino
de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um
mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos,
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última
trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e
nós seremos transformados.

A GRANDE EXPECTATIVA DA (NOIVA) IGREJA.
(João 14:1-3)

“Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam
também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se
não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se
eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para
que vocês estejam onde eu estiver."
(1 Cor 16:22)
Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata!
µαραν αθα maran atha de origem aramaica (que significa "nosso
Senhor veio") ;  מרנּ אתאTDNT - 4:466,563; interj 1) nosso Senhor
veio ou virá! (Ora vem Senhor Jesus!)
(Ap. 22:17)
O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem!
Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a
água da vida.

IV - O TRIBUNAL DE CRISTO. (2 Cor 5:10).
Porque importa que todos nós compareçamos perante o
tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o
bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.

(Rm 14:10 NVI).
10 Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão?
Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus.
(1 Co 4:5)
Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual
não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também
manifestará os desígnios dos corações; e, então, cada um receberá o
seu louvor da parte de Deus.

> O salvo não será julgado:
(Romanos 8:1). "Portanto, agora já não há condenação para os que
estão em Cristo Jesus,"

(João 5:24). “Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê
naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já
passou da morte para a vida."
(1 João 4:17). "Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para
que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos
como ele."
> Ainda, Romanos 5:1-11
•

Nossas obras serão julgadas (1 Co 3:11-15 NVI).
11 Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está
posto, que é Jesus Cristo. 12 Se alguém constrói sobre esse alicerce
usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, 13 sua
obra será mostrada, porque o Dia a trará à luz; pois será revelada pelo
fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. 14 Se o que
alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. 15 Se o
que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo; contudo, será
salvo como alguém que escapa através do fogo.
Um grupo (obras resistiram ao teste de fogo) - Galardão.
OURO - Justiça divina.
PRATA - Redenção
PEDRAS PRECIOSAS - custosas, valiosas, permanente (conf. I
Reis 5:17 e 6:7); testemunho sólido - fundamento firme que vale.
Outro grupo (obras não resistiram ao teste de fogo) - Prejuízo.
MADEIRA - pode ser esculpida, pintada, etc., para parecer bela.
FENO - tem o valor de nutrir (vacas, cavalos, etc).
PALHA - nem é bela nem é nutriente - é inútil.

(Atualizada p. 14:13 NVI).
13 Então ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreva: Felizes os mortos que
morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: Sim, eles descansarão
das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão.

AS OBRAS NA ANTIGA ALIANÇA, SOMBRA
DAS COISAS FUTURAS!
> LEITURAS:
* (Êxodo 25:31-40) / (Êxodo 30:7-8) / (Levítico 24:2).
* (Salmos 56:8).
* (Malaquias 3:16).
> A ÚNICA FONTE DE LUZ PARA O MINISTÉRIO SACERDOTAL.
* O SALVO EM CRISTO EXERCE HOJE O SACERDÓCIO SANTO.
(1 Pedro 2:9) Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que
os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
> A UNIÃO DE CRISTO COM O CRENTE. (Luz).
> A MISSÃO DO CRENTE INDIVIDUAL. (Sacerdote).
> A FONTE DE LUZ DO CRENTE. (Cristo).
> ESPEVITANDO O MORRÃO. (Obras - acionadas).
> CAIXAS, ODRES E LIVROS. (Arquivo - relatório - dossiê).

OS CRENTES SÃO LUZ E LUZEIROS.
(João 1:4-9). Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz
brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram.
Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como
testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele
todos os homens cressem. Ele próprio não era a luz, mas veio como
testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que
ilumina todos os homens.
(Mateus 5:14-16)
“Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade
construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e

a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar
apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe
a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus."
(Mateus 6:22-23) “Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem
bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus,
todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de
você são trevas, que tremendas trevas são!
(Fil. 2:12-15). Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não
apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus
quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa
vontade dele.
Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se
puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração
corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo,
(Daniel 12:2-3) Multidões que dormem no pó da terra acordarão: uns para a
vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que
são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à
justiça serão como as estrelas, para todo o sempre.
(Mateus 13:43) Então os justos brilharão como o sol no Reino de seu Pai.
Aquele que tem ouvidos, ouça.
> DOIS TEXTOS BIBLICOS MUITO IMPORTANTES PARA O
ENTENDIMENTO DESTE ASSUNTO:
(Ecl. 9:8) Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o
óleo sobre a tua cabeça. (tem a ver com enchimento do E.S. - Ef. 5:18).
(Isaías 50:4) O SENHOR Deus me deu língua de eruditos, para que eu
saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs,
desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos.
(1 Pedro 2:9). O Sacerdócio dos crentes!
> YHWH-GMOLAH - Adonai Recompensa (EU SOU O QUE SEREI,
PROVISÃO, ALGO QUE SERÁ NECESSÁRIO).
> A IDÉIA DA RECOMPENSA É CERTA?
(Mateus 25:14-30).
( Mateus 5:11-12) / (Lucas 14:13-14) / (Mateus 10:41-42) / (1 Cor 3:8) /

(1 Cor 9:25) / (Ap 22:12) (E eis que venho sem demora, e comigo está o
galardão "recompensa" que tenho para retribuir a cada um segundo as
suas obras.)
(2 Tm 4:7-8) / (Tiago 1:12) / (Ap. 2:10) / (MATEUS 6:19-21).

TIPOS DE RECOMPENSAS

1. Coroa incorruptível para os que obtiveram vitória sobre o velho
homem.
(1 Cor 9:24-27).
2. Coroa de alegria para os ganhadores de almas (1 Ts 2:19-20).
3. Coroa de vida para os que suportaram à provação (Tiago 1:12).
4. Coroa de justiça para os que amarem a Sua vinda (2 Tm 4:8).
5. Coroa de glória para os que se despuseram a apascentar o rebanho
de Deus (1 Pedro 5:4).
> Apocalipse 4:1-11 (Os 24 anciãos).
"Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta
no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como
trombeta, disse: “Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer
depois dessas coisas”. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e
diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém.
Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e
sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono,
ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos, e assentados
neles havia vinte e quatro anciãos. Eles estavam vestidos de branco e
na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e
trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os
sete espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um
mar de vidro, claro como cristal.
No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de
olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o
segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o
quarto parecia uma águia em vôo. Cada um deles tinha seis asas e era
cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite
repetem sem cessar:
“Santo, santo, santo
é o Senhor, o Deus todo-poderoso,
que era, que é e que há de vir”.

Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que
está assentado no trono e que vive para todo o sempre, os vinte e
quatro anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono
e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas
coroas diante do trono, e dizem:
“Tu, Senhor e Deus nosso,
és digno de receber
a glória, a honra e o poder,
porque criaste todas as coisas,
e por tua vontade elas existem
e foram criadas”.
OBRAS: (Salmos 139:14-16).
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me
formaste; as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito
bem; os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui
formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos
me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos
todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando
nem um deles havia ainda.
(Efésios 2:8-10)
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é
dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos
feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus
de antemão preparou para que andássemos nelas.
(Ap. 20:11-15).
Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja
presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi
também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do
trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, foi
aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme
o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele
estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E
foram julgados, um por um, segundo as suas obras. 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.
A RECOMPENSA DOS SALVOS PELA FIDELIDADE AO NOIVO!
> Brilhar a Luz de Cristo é testemunhar aqueles que estão nas
trevas!

> Ganhar almas - É cumprir o Ide de Jesus Cristo!
> SANTIDADE, é buscar viver o caráter de Cristo.
> Comunhão (Estou com vocês sempre....) onde estiverem dois
ou três, é vida de Igreja, porque é através da Igreja que o
propósito de Deus se cumpre!
> Consagrar e desenvolver seu talento que foi dado pelo
SENHOR!

> AS BODAS DO CORDEIRO (Casamento literal), Igreja deixa de
ser Noiva e se torna Esposa.
Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são
chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se
ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo,
resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de
justiça dos santos. Então, me falou o anjo: Escreve: Bemaventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do
Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de
Deus. (Ap. 19:7-9)
(2 Cor 11:2) "O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de
Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo
apresentá-los a ele como uma virgem pura."
* A BIBLIA COMEÇA COM UM CASAMENTO E TERMINA COM UM
CASAMENTO.
> Tem início com o casamento de Adão e Eva - Gn 2:18.
> Termina com o casamento de Cristo (2 Adão) e a Noiva (Igreja).
> (Mateus 22:1-14) / (João 3:29) / (Ap. 21:2-9) / (Efésios 5:25-33).

IV - O PRINCIPIO DAS DORES/ TRIBULAÇÃO /
A GRANDE TRIBULAÇAO.
(Mateus 24:6-8 NVI).

6 Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham
medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. 7
Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e
terremotos em vários lugares. 8 Tudo isso será o início das dores.
(Mateus 24:29-35 NVI).
29 Imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, e a lua
não dará a sua luz; as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão
abalados.
30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as nações da
terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo nas nuvens do céu com
poder e grande glória. 31 E ele enviará os seus anjos com grande som de
trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra
extremidade dos céus.
32 Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e suas
folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. 33 Assim
também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às
portas. 34 Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas
estas coisas aconteçam. 35 Os céus e a terra passarão, mas as minhas
palavras jamais passarão.
(Ap. 7:13-14 NVI).
13 Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos
de branco, e de onde vieram?
14 Respondi: Senhor, tu o sabes.
E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas
vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
➢ Quem são os SALVOS DA GRANDE TRIBULAÇÃO?
➢ Quem são os vencedores da GRANDE TRIBULAÇÃO?
(Ap. 17: 6-18 NVI).
6 Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue
das testemunhas de Jesus.
Quando a vi, fiquei muito admirado. 7 Então o anjo me disse: Por que você
está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a
qual ela está montada, que tem sete cabeças e dez chifres. 8 A besta que
você viu, era e já não é. Ela está para subir do Abismo e caminha para a
perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da
vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta,
porque ela era, agora não é, e entretanto virá.

9 Aqui se requer mente sábia. As sete cabeças são sete colinas sobre as
quais está sentada a mulher. 10 São também sete reis. Cinco já caíram, um
ainda existe, e o outro ainda não surgiu; mas, quando surgir, deverá
permanecer durante pouco tempo. 11 A besta que era, e agora não é, é o
oitavo rei. É um dos sete, e caminha para a perdição.
12 Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam reino,
mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. 13
Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. 14
Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor
dos senhores e o Rei dos reis; e vencerão com ele os seus chamados,
escolhidos e fiéis.
15 Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está sentada a
prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. 16 A besta e os dez
chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão
nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, 17 pois Deus colocou no
coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando- os a
concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se
cumpram as palavras de Deus. 18 A mulher que você viu é a grande cidade
que reina sobre os reis da terra.

V - A SEGUNDA VINDA DO SENHOR
(Judas 14-15 NVI)
14 Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: Vejam, o
Senhor vem com milhares de milhares de seus santos, 15 para julgar a todos
e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que
eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os
pecadores ímpios falaram contra ele.
> LIVRAR ISRAEL.
> JULGAR AS NAÇÕES.
> DESTRUIÇÃO DO FALSO PROFETA E DO ANTICRISTO.
> PRISÃO DE SATANÁS.
> ESTABELECER O REINO MILENAR. (Apocalipse 11:15)
"O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus
que diziam: “O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu
Cristo, e ele reinará para todo o sempre”.

A Batalha do Armagedom – Jesus Cristo virá com os Seus santos!

(Joel 3:14-16 NVI).
14 Multidões, multidões no vale da Decisão! Pois o dia do Senhor está
próximo, no vale da Decisão.15 O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já
não brilharão. 16 O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua
voz; a terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo,
uma fortaleza para Israel.
(Zacarias 14:1-5; 16 NVI).
1 Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão
divididos.
2 Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém; a cidade será
conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da
população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado
da cidade.
3 Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz
em dia de batalha. 4 Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das
Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a
oeste, por um grande vale; metade do monte será removido para o norte, e a
outra metade para o sul. 5 Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois
ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de
Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus
santos. 16 Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram
Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos,
para celebrar a festa das cabanas.
DOXOLOGIA
(Ap. 22:16-17 NVI).
16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho
concernente às igrejas. Eu sou a Raiz e o Descendente de Davi, e a
resplandecente Estrela da Manhã.
17 O Espírito e a noiva dizem: Vem! E todo aquele que ouvir diga: Vem!
Quem tiver sede, venha; e quem quiser, beba de graça da água da vida.
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