
LIVRO DO APOCALIPSE
AULA 13 – O MILÊNIO

Escola Bíblica Online

Assembleia de Deus Bethel 

Águas Claras

9 de agosto de 2020



QUADRO GERAL

Grande 
tribulação -

1ª parte

Grande 
tribulação -

2ª parte
Armagedom Milênio

Gogue e 
Magogue

Juízo Final
Novos Céu e 

Terra

Aliança do 

Anticristo 

com os 

judeus

Reconstrução 

do templo

Mensagem 

das duas 

testemunhas

Rompimento 

da aliança 

com os 

judeus – o 

Anticristo 

demanda 

adoração

Intensa 

perseguição 

ao povo de 

Deus

Preparação 

do exército 

do 

Anticristo 

contra Deus

S
e
lo

s

Trombetas Taças

Cristo 

vence.

Anticristo,

Falso 

profeta e 

Satanás 

presos

Reino literal 

de Cristo e 

de sua 

igreja sobre 

as nações

Satanás, 

solto, reúne 

exército 

contra 

Cristo.

Satanás é 

derrotado, 

de novo.

Julgamento 

dos ímpios 

feito por 

Deus.

Todos

lançados no

Lago de

Fogo.

Restauração 

completa e 

definitiva 

de toda a 

criação.

Céus e

terra como

um único

povo.



O CÂNTICO DE VITÓRIA DOS SALVOS
APOCALIPSE 19.1-9

1. Depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma 
grande multidão, que exclamava: "Aleluia! A salvação, 
a glória e o poder pertencem ao nosso Deus,

2. pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele 
condenou a grande prostituta que corrompia a terra 
com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos 
seus servos".

3. E mais uma vez a multidão exclamou: "Aleluia! A 
fumaça que dela vem, sobe para todo o sempre".

4. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes 
prostraram-se e adoraram a Deus, que estava 
assentado no trono, e exclamaram: "Amém, Aleluia! "

5. Então veio do trono uma voz, conclamando: "Louvem o 
nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o 
temem, tanto pequenos como grandes! "

6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande 
multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes 
trovões, que bradava: "Aleluia! pois reina o Senhor, o 
nosso Deus, o Todo-poderoso.

7. Regozijemo-nos! Vamos nos alegrar e dar-lhe glória! 
Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua 
noiva já se aprontou.

8. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e 
puro". O linho fino são os atos justos dos santos.

9. E o anjo me disse: "Escreva: Felizes os convidados para 
o banquete do casamento do Cordeiro! " E 
acrescentou: "Estas são as palavras verdadeiras de 
Deus".



O CÂNTICO DE VITÓRIA DOS SALVOS
APOCALIPSE 19.1 A 9

Aleluia! (vv 1,3,4,6)

 Hebraico Halal: louvor  +  Yah, abreviatura de Yaweh: “Senhor” = “louvor ao Senhor”

Vitória sobre o sistema do mundo e do diabo (v 2)

 A prostituta de Ap 18 é condenada

Vingança contra os que perseguiram o povo de Deus (v 2)

Chegou a hora do casamento da igreja com o Filho de Deus – as bodas do Cordeiro 
(vv 7,9)

 Simbologia da união eterna de Deus e seu povo – Mt 25.1-13, Is 61.10

Linho fino, brilhante e puro (v 8)

 A pureza da igreja, em contraste com ao depravação da humanidade em Ap 18



O CAVALEIRO FIEL E VERDADEIRO
APOCALIPSE 19.10-16

10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele 
me disse: "Não faça isso! Sou servo como você 
e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao 
testemunho de Jesus. Adore a Deus! O 
testemunho de Jesus é o espírito de profecia".

11. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo 
branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e 
Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça.

12. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua 
cabeça há muitas coroas e um nome que só ele 
conhece, e ninguém mais.

13. Está vestido com um manto tingido de sangue, e 
o seu nome é Palavra de Deus.

14. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de 
linho fino, branco e puro, e montados em 
cavalos brancos.

15. De sua boca sai uma espada afiada, com a 
qual ferirá as nações. "Ele as governará com 
cetro de ferro". Ele pisa o lagar do vinho do 
furor da ira do Deus todo-poderoso.

16. Em seu manto e em sua coxa está escrito este 
nome: REI DOS REIS E SENHOR DOS 
SENHORES.



O CAVALEIRO FIEL E VERDADEIRO
APOCALIPSE 19.10-16

▪ O cavaleiro Fiel e 
Verdadeiro é Jesus Cristo

▪ Em Ap 6.1-2, o anticristo
surge num cavalo branco, 
tendo recebido uma coroa e 
calvaga como vencedor

▪ Agora, Jesus é o
verdadeiro vencedor, com 
várias coroas, Rei dos reis e 
Senhor dos senhores

▪ Governará as nações com
cetro de ferro – grande
força, poder e autoridade



ARMAGEDOM

Hebraico “Monte do 
Megido”

Megido é uma antiga 
cidade ao norte da 
Palestina, no Vale de Jezreel

Local de batalhas famosas:

 Débora e Baraque (Jz 4,5)

 Gideão e midianitas (Jz 7)

 Saul e filisteus (I Sm 31)



BATALHA DO ARMAGEDOM
APOCALIPSE 19

17. Vi um anjo que estava de pé no sol e que 
clamava em alta voz a todas as aves que 
voavam pelo meio do céu: "Venham, reúnam-se 
para o grande banquete de Deus,

18. para comerem carne de reis, generais e 
poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, 
carne de todos: livres e escravos, pequenos e 
grandes".

19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus 
exércitos reunidos para guerrearem contra 
aquele que está montado no cavalo e contra 
o seu exército.

20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso 
profeta que havia realizado os sinais 
miraculosos em nome dela, com os quais ele 
havia enganado os que receberam a marca da 
besta e adoraram a imagem dela. Os dois 
foram lançados vivos no lago de fogo que 
arde com enxofre.

21. Os demais foram mortos com a espada que 
saía da boca daquele que está montado no 
cavalo. E todas as aves se fartaram com a 
carne deles.



O MILÊNIO
APOCALIPSE 20.1-6

1. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a 
chave do abismo e uma grande corrente.

2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é 
o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos;

3. lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo 
sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as 
nações até que terminassem os mil anos. 
Depois disso, é necessário que ele seja solto por 
um pouco de tempo.

4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem 
havia sido dada autoridade para julgar. Vi as 
almas dos que foram decapitados por causa do 
testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles 

não tinham adorado a besta nem a sua 
imagem, e não tinham recebido a sua marca na 
testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e 
reinaram com Cristo durante mil anos.

5. (O restante dos mortos não voltou a viver até 
se completarem os mil anos.) Esta é a 
primeira ressurreição.

6. Felizes e santos os que participam da primeira 
ressurreição! A segunda morte não tem poder 
sobre eles; serão sacerdotes de Deus e de 
Cristo, e reinarão com ele durante mil anos.



O MILÊNIO
APOCALIPSE 20.1-6

Como será o milênio:

Período de inatividade de Satanás (v 2)

Cristo governará o mundo (Ap 19.15)

Os salvos governarão com Cristo (vv 4,6)

Será um período de teste



O MILÊNIO
APOCALIPSE 20.1-6

Propósitos do Milênio:

Em contraposição ao 
fracasso do governo do 

Anticristo, será 
demonstrada a eficácia 

dos propósitos de Deus na 
estrutura da sociedade.

Também será demonstrado 
que a rebelião contra Deus 
não é fruto do meio, mas 
do pecado constante do 

coração do homem.

Revelação gradual e 
didática.



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: Gogue, Magogue e 
o Juízo Final

Aulas das crianças no YouTube:
www.youtube.com/igrejaADBethel


