
TRANSIÇÃO MILENAR



“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, pois vou preparar
lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei
outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que, onde eu estiver; estejais vos
também.” João 14:1-3



A Vinda de Jesus

“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. 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.” I Tessalonicenses 4:16 e 17



Acontecimentos

Retorno de Jesus

Santos Ressuscitados

Santos Vivos Transformados

Santos Levados ao Céu



A Destruição do Mundo

“Observei a terra e eis que estava assolada e
vazia; e os céus não tinham luz. Vi também
que a terra fértil era um deserto e que todas
as suas cidades estavam derribadas diante
do Senhor, diante do furor da sua ira.”
Jeremias 4:23-26 e 25-33.



O Pré Milênio 

“Mas os mortos não reviveram até que os mil
anos se acabaram. Bem aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição.”
Apocalipse 20:5 e 6.

Duas Classes de Vivos e Duas Classes de Mortos



Salvos e Perdidos
“Bem aventurado e santo aquele que tem
parte na primeira ressurreição: sobre estes
não terá poder a segunda morte; mas serão
sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão
com ele mil anos.” Apocalipse 20:6
Quê Segunda Morte? Aquela que se dará
com “os mortos [que] não reviveram até que
os mil anos se acabaram”. Ap. 20:5.



Prisão Circunstancial de Satanás

“Eu vi descer do Céu um anjo que tinha a
chave do abismo e uma grande cadeia na
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. Depois importa que seja solto por
um pouco de tempo.” Apocalipse 20:1-3



O Fim dos Mil Anos
“E acabando-se os mil anos, Satanás será solto
de sua prisão, sairá a enganar as nações que
estão sobre os quatro cantos da terra, mas
desceu fogo do Céu e os devorou. O Diabo
que os enganava foi lançado num lago de
fogo e enxofre.” Apocalipse 20:7-10.

“os mortos [que] não reviveram até que os mil 
anos se acabaram”. Ap. 20:5.



Planeta Terra Restaurado
“E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já
o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o
mar já não existe. E eu, João, vi a Santa
Cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia
do céu, adereçada como uma esposa
ataviada para o seu marido... E Deus limpará
de seus olhos toda a lágrima, e não haverá
mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas.”
Apocalipse 21:1-4.






