
ESTUDO  BÍBLICO 

 
 



O que ocorrerá imediatamente após a volta de Cristo? 
Para onde irão os salvos? Que tal participar  

de umas “férias” de mil anos, ao lado daqueles  
a quem você ama e junto com Cristo e com Deus?  
Deus tem reservado as “passagens” dessa viagem  

para aqueles que mantiverem uma vida  
de comunhão com Jesus.  



1. Quando Jesus voltar à Terra,  
para onde levará os salvos? 



Não se turbe o vosso coração; credes em Deus,  
crede também em mim. Na casa de meu Pai há  

muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito.  
Vou preparar-vos lugar.  

E quando eu for, e vos preparar lugar,  
virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo,  

para que onde eu estiver estejais vós também. 
 

João 14:1-3 



2. O que acontecerá com os santos,  
que morreram crendo em Jesus,  

quando Ele voltar?  



Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, 
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus;  

e os que morreram em Cristo  
ressuscitarão primeiro. 

 
1 Tessalonicenses 4:16 



3. E o que ocorrerá com os salvos que  
estiverem vivos, naquela ocasião? 



Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos 
dormiremos, mas todos seremos transformados;  
Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a  

última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos 
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 

Porque convém que isto que é corruptível  
se revista da incorruptibilidade,  

e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 
 

1 Coríntios 15:51-53 



Depois nós, os que ficarmos vivos, 
seremos arrebatados  

juntamente com eles nas nuvens,  
a encontrar o Senhor nos ares,  

e assim estaremos sempre com o Senhor. 
 

1 Tessalonicenses 4:17 



4. Que efeito terá a vinda de Cristo sobre  
aqueles que escolheram viver sem Deus? 



E então será revelado o iníquo,  
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca,  

e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 
 

2 Tessalonicenses 2:8 



5. Quanto tempo os salvos passarão no Céu? 
E o que farão lá? 



E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o 
poder de julgar; e vi as almas daqueles que foram  

degolados pelo testemunho de Jesus,  
e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta,  

nem a sua imagem, e não receberam o sinal  
em suas testas nem em suas mãos;  

e viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos. 
 

Apocalipse 20:4 



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 



6. Enquanto durar os mil anos, 
 onde e como estarão os perdidos? 



Mas os outros mortos não reviveram,  
até que os mil anos se acabaram.  

Esta é a primeira ressurreição. 
 

Apocalipse 20:5 



7. Quantas ressurreições haverão, segundo  
nos ensinou Jesus Cristo? 



E os que fizeram o bem  
sairão para a ressurreição da vida;  

e os que fizeram o mal  
para a ressurreição da condenação. 

 
João 5:29 



8. Como permanecerá a Terra durante o Milênio? 



Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia... 
Observei, e eis que não havia homem algum;  

e todas as aves do céu tinham fugido.  
Vi também que a terra fértil era um deserto;  

e todas as suas cidades estavam derrubadas  
diante do SENHOR, diante do furor da sua ira. 

 

Jeremias 4:23-26 



9. Como ficará Satanás durante os mil anos? 



E VI descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, 
e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão,  

a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás,  
e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo,  

e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não  
mais engane as nações, até que os mil anos se acabem.  
E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. 

 

Apocalipse 20:1-3 



10. No fim do Milênio, qual será o fim de Satanás,  
seus anjos e os ímpios, ao tentarem tomar  

a cidade de Deus, que descerá do céu? 



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.  
E o diabo, que os enganava,  

foi lançado no lago de fogo e enxofre,  
onde está a besta e o falso profeta;  

e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. 
 

Apocalipse 20:7-10 



11. Depois de eliminado o pecado e a morte,  
pelo fogo purificador, o que Deus dará aos salvos? 



Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; 
no qual os céus passarão com grande estrondo, 
e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra,  

e as obras que nela há, se queimarão.  
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos  

novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 
 

2 Pedro 3:10 e 13 



12. O que não sofrerá os que participarem da  
primeira ressurreição, em Cristo? 



Bem-aventurado e santo  
aquele que tem parte na primeira ressurreição; 
sobre estes não tem poder a segunda morte;  

mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo,  
e reinarão com ele mil anos. 

 
Apocalipse 20:6 



Linha do Tempo 

Tempo  
do Fim Milênio Eternidade 

♦ Selamento 
♦ Princípio dores 
♦ Evangelho 
♦ Perseguições 
♦ Angústia 
♦ Pragas 

♦ Volta de Cristo 
♦ Primeira ressurreição – justos  
♦ Transformação dos vivos – justos  
♦ Ímpios vivos, morrem 
♦ Ímpios mortos, continuam mortos 
♦ Satanás é preso na Terra desolada/vazia 
♦ Santos sobem para reinar com Cristo  
♦ São jurados no juízo de Deus/Cristo 

♦ Fim do Milênio 
♦ Ímpios ressuscitam 
♦ Satanás é solto para tentar 
♦ Nova Jerusalém desce do céu 
♦ Ímpios sitiam a Cidade Santa 
♦ Desce fogo do céu – Lago  
♦ Terra restaurada 
♦ Deus habitará com os santos 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

Mil anos reinando com Cristo 
Na próxima lição, conhecerá sobre: 

Um novo lar na eternidade. 
Até breve! 
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