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A BENDITA ESPERANÇA DA IGREJA 

 
Ap 21.9-11 - E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças 
cheias das sete últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, 
mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro.10 E levou-me em 

espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade 
de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,11 tendo a 

glória de Deus; e o seu brilho era semelhante a uma pedra 
preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino; 

 
Ap 21.22-27 - Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o 

Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.23 A cidade não 
necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, 

porém a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua 
lâmpada.24 As nações andarão à sua luz; e os reis da terra 

trarão para ela a sua glória.25 As suas portas não se fecharão 
de dia, e noite ali não haverá;26 e a ela trarão a glória e a honra 
das nações.27 E não entrará nela coisa alguma impura, nem o 

que pratica abominação ou mentira; mas somente os que estão 
inscritos no livro da vida do Cordeiro. 

 
Ap 22.1-5 - E mostrou-me o rio da água da vida, claro como 

cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.2 No meio 
da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da 

vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês; 
e as folhas da árvore são para a cura das nações.3 Ali não 
haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do 

Cordeiro, e os seus servos o servirão,4 e verão a sua face; e 
nas suas frontes estará o seu nome.5 E ali não haverá mais 

noite, e não necessitarão de luz de lâmpada nem de luz do sol, 
porque o Senhor Deus os alumiará; e reinarão pelos séculos 

dos séculos. 
 
Sabemos que, em Cristo, recebemos bênçãos sem medida, pois, 
nos tornamos filhos de Deus, e, Deus é Pai provedor, zeloso e 
amoroso.  
 
Todavia, precisamos compreender que tudo o que recebemos 
(dinheiro, bens móveis e imóveis, sucesso profissional, etc.) não 
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passam de acessórios para fazermos a obra de Deus com alguma 
recompensa e satisfação. Não é, de modo algum, a recompensa 
final que Deus tem preparada para os vencedores. 
 
Na verdade, muito se ouve sobre as coisas espirituais e eternas, 
mas, poucos realmente vivem na esperança de desfrutá-las. 
 
Deus, nos revela através da Bíblia todas as coisas que hoje vamos 
compartilhar: 
 
As 70 semanas de Daniel – Dn 9.22-27 - Ele me instruiu, e falou 
comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e 
entendido.23 No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, 
para to declarar, pois és muito amado; considera, pois, a palavra e 
entende a visão.24 Setenta semanas estão decretadas sobre o teu 
povo, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, 
para dar fim aos pecados, e para expiar a iniqüidade, e trazer a 
justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o 
santíssimo.25 Sabe e entende: desde a saída da ordem para 
restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 
haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas; com praças e 
tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos.26 E depois 
de sessenta e duas semanas será cortado o ungido, e nada lhe 
subsistirá; e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o 
santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até o fim haverá 
guerra; estão determinadas assolações.27 E ele fará um pacto firme 
com muitos por uma semana; e na metade da semana fará cessar o 
sacrifício e a oblação; e sobre a asa das abominações virá o 
assolador; e até a destruição determinada, a qual será derramada 
sobre o assolador. 
 

 Cada semana profética, tem a duração de sete anos; 

 483 anos (69 semanas) já se cumpriram, 7 anos de 
cativeiro até Neemias + 434 anos da saída para a 
reconstrução dos muros de Jerusalém (v.25) até a morte 
de Cristo (26); 

 Foram cumpridas 69 semanas de anos. Falta a última 
semana, que se cumprirá nos 7 anos da Grande 
Tribulação (v.27). 

 Há uma lacuna de tempo entre as semanas 69ª e a 70ª, 
chamada de tempo da Graça de Deus. 

 
O tempo da Graça de Deus 
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Rm 11.25 – Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério 
(para que não presumais de vós mesmos): que o endurecimento 
veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja 
entrado; 
Jo 10.16 - Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco; a 
essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz; e 
haverá um rebanho e um pastor. 
 

 Iniciou-se com a morte de Cristo no Calvário e tem 
durado mais de 2 mil anos. São os tempos de hoje; A 
duração desse período de tempo, somente o Pai 
conhece (At 1.6,7 - Aqueles, pois, que se haviam 
reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse 
tempo que restauras o reino a Israel? 7 Respondeu-
lhes: A vós não vos compete saber os tempos ou as 
épocas, que o Pai reservou à sua própria autoridade); 

 É chamado de tempo da graça porque está aberto a 
todos que se renderem a Jesus Cristo, sejam judeus, 
sejam gentios; 

 É nesse tempo que tem se estendido até os dias de 
hoje, que o amor e o perdão de Deus tem nos alcançado 
para que todos quantos crerem em Cristo sejam salvos 
do inferno; 

 Enquanto esse tempo não for cumprido, o relógio 
escatológico permanece parado. 

 
a) As 70 semanas é o período de tempo em que Deus trata 
exclusivamente com Israel, para introduzi-los no reino. 
 
b) O tempo da Graça é o período em que Deus trata com toda 
humanidade para formar Sua Igreja, para introduzi-la no reino. 
 
Portanto, hoje, para Deus não há diferença entre judeus e gentios, 
todos estão debaixo de condenação, por causa do pecado. 
  
1. O Reino de Deus 
    a) É o objetivo de todas as parábolas de Jesus – Nosso 1º. Alvo; 
    b) Já é espiritual e eterno, mas, será literalmente terreno; 
    c) Nele, a Terra será geograficamente restaurada por mil anos; 
    d) Haverá paz e justiça entre os homens; 
    e) O homem viverá em harmonia com a natureza e os animais; 
 
2. As bodas do Reino 
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    a) Serão exclusivamente para a Igreja do 1º Arrebatamento, a 
noiva do Cordeiro; 
    b) Abrange três etapas: (à semelhança do costume judeu) 
     1ª. Compromisso = Aceitar a Jesus como Salvador. 
     2ª. Contrato = Servir a Jesus como nosso Senhor. 
     3ª. As bodas = Ser recebidos por Jesus, o noivo, e Celebrar 
a grande festa de casamento (pelos sete anos da Grande 
Tribulação). 
 
Após o arrebatamento da Igreja 
 a) O relógio escatológico volta a funcionar; 
 b) Haverá um período de 7 anos, a Grande tribulação, a última 
semana profetizada por Daniel; A primeira metade (3,5 anos) será 
de caos e destruição. A segunda metade será de paz e 
prosperidade enganosas, pois os que não se submeterem ao 
governo satânico serão perseguidos e mortos; 
 c) Nesse período, o anticristo governará a Terra com sinais e 
prodígios e grande capacidade política, social e financeira; 
 d) O Espírito e a Igreja não estarão mais na terra e todos 
terão que receber a marca da Besta. Os que se recusarem serão 
executados sumariamente; 
 e) Nesse tempo Israel quebrantará seu coração em direção ao 
Messias, será chegado o tempo da redenção dos judeus; 
 f) O anticristo e dez grandes nações se voltarão contra Israel 
que estará no centro do cenário mundial religioso, político e 
econômico; 
 g) Deus enviará os flagelos sobre a terra, concluindo o 
período de Grande Tribulação.; 
 h) Então, Jesus volta à Terra acompanhado da Igreja 
Vencedora, derrota satanás e as nações na Batalha do Armagedon, 
aprisiona satanás, a besta, o falso profeta e o anticristo e 
estabelece o Reino de Deus na terra por mil anos.  
 
3. Os governantes do Reino 
 a) Jesus Cristo - O Rei; 
 b) a Igreja vencedora – A esposa; 
 c) Israel – A maior das nações 
 
4. Os súditos do Reino 
 a) Nesse período de mil anos a nações gentias que serviram 
ao anticristo e sobreviveram aos flagelos da G. T. serão julgadas e 
restauradas; 
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 b) As nações servirão ao Senhor sob vara de ferro. Não 
haverá tolerância com o pecado. Não haverá evangelização. 
 
5. A duração do Reino terreno 
 a) Será de mil anos, por isso o nome Milênio; 
 b) Esse será o tempo em que Deus tratará com as nações 
gentias para entrarem no Reino eterno; 
 c) A Igreja vencedora que foi arrebatada antes da Grande 
Tribulação, será a governante das nações, representado o Cristo. 
Os salvos exercerão os cargos políticos e a gestão sobre todas as 
nações da Terra; 
         d) No final dos mil anos satanás e seus aliados serão soltos e 
ainda conseguirão aliados nas nações, pessoas que não se 
arrependeram em seus corações durante o Milênio. 
         e) Haverá uma breve batalha onde Satanás e todos os seus 
seguidores serão derrotados e lançados no lago de fogo. 
 
6. O Grande Trono Branco 
    a) Após o Milênio e a condenação de eterna do diabo, dos 
demônios e das nações ímpias do Milênio, será estabelecido o juízo 
sobre os que morreram sem Cristo; 
    b) Serão ressuscitados e passarão pelo grande julgamento. 
Estarão como testemunhas: Cristo, o Espírito Santo e a Igreja; 
    c) Todas as obras más serão reveladas e julgadas e em seguida 
todos serão lançados no lago de fogo; 
 
7. A Eternidade 
    a) Após concluídas todas essas coisas, o próprio Cristo 
introduzirá a Igreja, Israel e as nações na eternidade; 
    c) Todos serão entregues ao Deus Criador como fruto da obra de 
Seu Filho Redentor. 
    d) A Igreja habitará nos céus e terá acesso à Terra. Israel 
habitará na Terra como a maior das nações, nela estará para 
sempre o Trono de Cristo. As nações também habitarão na terra.   
 
Conclusão: 
Ap 22.1-7 -  E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, 
que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. 
2 No meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a 
árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em 
mês; e as folhas da árvore são para a cura das nações. 
3 Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do 
Cordeiro, e os seus servos o servirão, 
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4 e verão a sua face; e nas suas frontes estará o seu nome. 
5 E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada 
nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará; e reinarão 
pelos séculos dos séculos. 
6 E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras; e o Senhor, o 
Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar 
aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. 
7 Eis que cedo venho; bem-aventurado aquele que guarda as 
palavras da profecia deste livro. 
   


