
ESTUDO  BÍBLICO 

 



No perfeito Plano de Deus, há um tempo  
determinado para todas as coisas acontecerem. 
Para criar, redimir, expiar, restaurar e para julgar. 

Desde o aparecimento do pecado em Lúcifer, 
até o momento da sentença a ser proferida por Cristo, 

tudo está sob o controle e justiça de Deus. 
Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus, 

onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, será o Juiz.  



1. Que certeza nós temos de que haverá um juízo? 



Mas Deus,...  
Porquanto tem determinado um dia  

em que com justiça há de julgar o mundo,  
por meio do homem que destinou;  

e disso deu certeza a todos,  
ressuscitando-o dentre os mortos. 

 

Atos 17:30-31 



2. Deus, o Pai, confiou o julgamento a quem?  
Por quê? 



E também o Pai a ninguém julga,  
mas deu ao Filho todo o juízo. 

 

João 5:22 



E deu-lhe o poder de exercer o juízo, 
porque é o Filho do homem. 

 

João 5:27 



Porquanto tem determinado um dia  
em que com justiça há de julgar o mundo,  

por meio do homem que destinou;  
e disso deu certeza a todos,  

ressuscitando-o dentre os mortos. 
 

Atos 17:31 



Ele nos mandou pregar ao povo  
e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus  

juiz dos vivos e dos mortos. 
 

Atos 10:42 



3. Por qual razão deve acontecer um juízo?  
E quantos devem comparecer a esse tribunal? 



Porque todos devemos comparecer  
ante o tribunal de Cristo,  
para que cada um receba  

segundo o que tiver feito por meio do corpo,  
ou bem, ou mal. 

 

2 Coríntios 5:10 



Eu disse no meu coração: 
Deus julgará o justo e o ímpio;  

porque há um tempo para todo o propósito  
e para toda a obra. 

 

Eclesiastes 3:17 



Da mesma forma, 
como o homem está destinado a morrer uma só vez  

e depois disso enfrentar o juízo, 
 

Hebreus 9:27 



4. Que outro grande benefício em favor da verdade  
o juízo promoverá?  



Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, 
e até tudo o que está encoberto,  

quer seja bom, quer seja mau. 
 

Eclesiastes 12:14 



Porque nada há encoberto  
que não haja de ser manifesto; 
e nada se faz para ficar oculto,  

mas para ser descoberto. 
 

Marcos 4:22 



5. Onde estão registrados os atos de todos os  
pecadores, de todas as épocas? 



E vi os mortos, grandes e pequenos,  
que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; 

e abriu-se outro livro, que é o da vida. 
E os mortos foram julgados  

pelas coisas que estavam escritas nos livros,  
segundo as suas obras. 

 

Apocalipse 20:12 



6. Os santos auxiliarão Jesus no julgamento,  
fazendo o quê? 



Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo?  
Ora, se o mundo deve ser julgado por vós,  

sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? 
Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos?  
Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? 

 

1 Coríntios 6:2-3 



7. O que acontecerá com os vencedores?  
Em que livro terão os seus nomes registrados? 



O que vencer será vestido de vestes brancas, e de  
maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida;  

e confessarei o seu nome diante de meu Pai  
e diante dos seus anjos. 

 

Apocalipse 3:5 



Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve 
a minha palavra, e crê naquele que me enviou,  

tem a vida eterna, e não entrará em condenação,  
mas passou da morte para a vida. 

 
João 5:24 



8. Por onde se iniciará o juízo de Deus? 



Porque já é tempo que comece  
o julgamento pela casa de Deus;  

e, se primeiro começa por nós, 
qual será o fim daqueles que são desobedientes  

ao evangelho de Deus? 
 

1 Pedro 4:17 



9. Com que linguagem simbólica João viu o início  
e o final do juízo de Deus? 



E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara; 
e chegou o anjo, e disse:  

Levanta-te, e mede o templo de Deus,  
e o altar, e os que nele adoram. 

E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças; 
porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa  

por quarenta e dois meses. 
 

Apocalipse 11:1,2 



10. Que evento anunciará e inaugurará o juízo de Deus, 
em qual contexto profético? 



E vi outro anjo voar pelo meio do céu,  
e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que 

habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua,  
e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus,  

e dai-lhe glória; porque é vinda a hora do seu juízo.  
E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar,  

e as fontes das águas.  
 

Apocalipse 14:6-7 



E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o;  
e na minha boca era doce como mel;  

e, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. 
E ele disse-me:  

Importa que profetizes outra vez  
a muitos povos, e nações, e línguas e reis. 

 

Apocalipse 10:10,11 



11. Em que momento será proferida a sentença? 



Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, 
com os seus anjos;  

e então dará a cada um segundo as suas obras. 
 

Mateus 16:27 



E, eis que cedo venho,  
e o meu galardão está comigo,  

para dar a cada um segundo a sua obra. 
 

Apocalipse 22:12 



12. Que visão Daniel teve do dia do Juízo?  



 Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, 
e um ancião de dias se assentou; a sua veste era branca 
como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã;  

e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas  
de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía  
de diante dele; milhares de milhares o serviam,  

e milhões de milhões assistiam diante dele;  
assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. 

  

Daniel 7:9-10 



13. O que ocorrerá imediatamente após Cristo dar 
a cada um o seu galardão, conforme suas obras,  

por ocasião de seu retorno à Terra? 



Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis  
que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem;  

e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 
E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino,  

para que todos os povos, nações e línguas o servissem;  
o seu domínio é um domínio eterno, que não passará,  

e o seu reino tal, que não será destruído. 
 

Daniel 7:13,14 



14. Devemos temer o juízo de Deus? 



Até que veio o ancião de dias, 
e fez justiça aos santos do Altíssimo;  

e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. 
 

Daniel 7:22 



15. Quanto tempo depois que o Juiz se revelar, 
Deus executará a sentença final? 



E vi tronos; e assentaram-se sobre eles,  
e foi-lhes dado o poder de julgar;... e viveram,  

e reinaram com Cristo durante mil anos.  
Mas os outros mortos não reviveram,  

até que os mil anos se acabaram.  
Esta é a primeira ressurreição. 

 

Apocalipse 20:4-5 



E, acabando-se os mil anos,  
Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar  

as nações que estão sobre os quatro cantos da terra,  
Gogue e Magogue, cujo número é como a areia do mar,  

para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da 
terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada;  

e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou.  
 

Apocalipse 20:7-9 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

O tempo de julgar chegou  
Na próxima lição, conhecerá sobre: 

Há vida após a morte? 
Até breve! 



. .


