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UM QUADRO GERAL

Apresentação do quadro sobre o qual podemos alocar os eventos que serão 
descritos de agora em diante

Elementos do quadro:

Arrebatamento
Grande 

Tribulação
Milênio Juízo Final

Novo céu e 
nova terra



Arrebatamento
Grande 

Tribulação
Milênio Juízo Final

Novo céu e 
nova terra

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.
Pois, dada a ordem, com a voz do 
arcanjo e o ressoar da trombeta 
de Deus, o próprio Senhor 
descerá do céu, e os mortos em 
Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois disso, os que estivermos 
vivos seremos arrebatados 
juntamente com eles nas nuvens, 
para o encontro com o Senhor nos 
ares. E assim estaremos com o 
Senhor para sempre.

1 Tessalonicenses 4:15-17

1.Ordem com voz de arcanjo e ressoar 

da trombeta

2.Jesus descerá dos céus – a segunda 

vinda

3.Os mortos em Cristo ressuscitarão

4.Os vivos salvos serão arrebatados

5.Todos se encontrarão com o Senhor

6.Todos estarão com Ele para sempre



Arrebatamento
Grande 

Tribulação
Milênio Juízo Final

Novo céu e 
nova terra

Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não 

precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos 

sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá 

como ladrão à noite.

Quando disserem: "Paz e segurança", então, de 

repente, a destruição virá sobre eles, como dores 

à mulher grávida; e de modo nenhum escaparão.

Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que 

esse dia os surpreenda como ladrão.

Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não 

somos da noite nem das trevas.

Portanto, não durmamos como os demais, mas 

estejamos atentos e sejamos sóbrios;

pois os que dormem, dormem de noite, e os que 

se embriagam, embriagam-se de noite.

Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, 

vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete 

da esperança da salvação.

1 Tessalonicenses 5:1-8

“Dia do Senhor” – Ação de Juízo
Am 5.18; I Co 5.5; 2 Pe 2.9: Juízo de Deus

Rm 2.5: Ira e julgamento de Deus

Ef 4.30: Redenção

Mais em Jd 6; I Co 1.8; Fp 1.6; II Pe 3.12; Jo
6.39 e 2 Ts 2.3

Necessidade de vigilância
Sobriedade

Como nos dias de Noé: Mt 24.37 a 51

Desatenção: 2 homens no campo (Mt 24.40); 2 
mulheres no moinho (Mt 24.41); 10 virgens (Mt
25.1 a 13)



Arrebatamento
Grande 

Tribulação
Milênio Juízo Final

Novo céu e 
nova terra

Sinais da volta de Cristo:

• Apostasia (II Ts 2.3 e Mt 24.12)

• Falsos cristos e profetas (Mt 24.4,5,11)

• Anticristo (II Ts 2.4 a 12)

• Fome (Mt 24.7)

• Terremotos (Mt 24.7)

• Perseguições (Mt 24.9 e Lc 21.16)

• Ampla pregação do Evangelho (Mt 24.14)



Arrebatamento
Grande 

Tribulação Milênio Juízo Final
Novo céu e 
nova terra

69 semanas

(69 x 7 = 483 anos)

Última

semana

(7 anos)

Grande 

Tribulação

Com o 

governante

que virá

"Setenta semanas estão decretadas para o seu povo 

e sua santa cidade ... a partir da promulgação do 

decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém 

até que o Ungido, o líder, venha, haverá sete semanas, 

e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com 

ruas e muros, mas em tempos difíceis.

Depois das sessenta e duas semanas, o Ungido será 

morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o 

lugar santo serão destruídos pelo povo do governante 

que virá. O fim virá como uma inundação: Guerras 

continuarão até o fim, e desolações foram decretadas.

Com muitos ele fará uma aliança que durará uma 

semana. No meio da semana ele dará fim ao 

sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será 

colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre 

ele o fim que lhe está decretado".

Daniel 9.24 a 27



Arrebatamento
Grande 

Tribulação
Milênio Juízo Final

Novo céu e 
nova terra

Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, 

Satanás, e o acorrentou por mil anos;

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.

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.

( O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem 

os mil anos. ) Esta é a primeira ressurreição.

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.

Apocalipse 20:2-6

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.



QUANDO CRISTO VIRÁ?
Visão pré-tribulacionista

Visão pós-tribulacionista

Visão meso-tribulacionista
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Arrebatamento
Grande 

Tribulação
Milênio Juízo Final

Novo céu e 
nova terra

Depois vi um grande trono branco e aquele que nele 

estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua 

presença, e não se encontrou lugar para eles.

Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé 

diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi 

aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de 

acordo com o que tinham feito, segundo o que estava 

registrado nos livros.

O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e 

o Hades entregaram os mortos que neles havia; e cada 

um foi julgado de acordo com o que tinha feito.

Então a morte e o Hades foram lançados no lago de 

fogo. O lago de fogo é a segunda morte.

Apocalipse 20:11-14



Arrebatamento
Grande 

Tribulação
Milênio Juízo Final

Novo céu e 
nova terra

Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado; e o mar já não 

existia.

Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva 

adornada para o seu marido.

Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os 

quais ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus.

Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a 

antiga ordem já passou".

Aquele que estava assentado no trono disse: "Estou fazendo novas todas as coisas! " E acrescentou: "Escreva 

isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança".

Apocalipse 21:1-5



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: Os 144 mil, o 
sétimo selo e as sete trombetas

Ler: Ap 7,8 e 9

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


