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QUADRO GERAL

Grande 
tribulação -

1ª parte

Grande 
tribulação -

2ª parte
Armagedom Milênio

Gogue e 
Magogue

Juízo Final
Novos Céu e 

Terra

Aliança do 

Anticristo 

com os 

judeus

Reconstrução 

do templo

Mensagem 

das duas 

testemunhas

Rompimento 

da aliança 

com os 

judeus – o 

Anticristo 

demanda 

adoração

Intensa 

perseguição 

ao povo de 

Deus

Preparação 

do exército 

do 

Anticristo 

contra Deus

S
e
lo

s

Trombetas Taças

Cristo 

vence.

Anticristo, 

Falso 

profeta e 

Satanás 

presos

Reino literal 

de Cristo e 

de sua 

igreja sobre 

as nações

Satanás, 

solto, reúne 

exército 

contra 

Cristo.

Satanás é 

derrotado, 

de novo.

Julgamento 

dos ímpios 

feito por 

Deus.

Todos 

lançados no 

lago de 

fogo.

Restauração 

completa e 

definitiva 

de toda a 

criação.

Céus e 

terra como 

um único 

povo.



O CAVALEIRO FIEL E VERDADEIRO
APOCALIPSE 19.10-16

▪ O cavaleiro Fiel e 
Verdadeiro é Jesus Cristo

▪ Em Ap 6.1-2, o anticristo
surge num cavalo branco, 
tendo recebido uma coroa e 
calvaga como vencedor

▪ Agora, Jesus é o 
verdadeiro vencedor, com 
várias coroas, Rei dos reis e 
Senhor dos senhores

▪ Governará as nações com 
cetro de ferro – grande
força, poder e autoridade



O MILÊNIO
APOCALIPSE 20.1-6

Como será o milênio:

 Período de inatividade de Satanás (v 2)
 Satanás preso; Anticristo e Falso Profeta inauguram 
o lago de fogo

Cristo governará o mundo, literalmente (Ap
19.15)

Os salvos governarão com Cristo (vv 4,6)

 Período de paz, harmonia e prosperidade

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.



A “BATALHA” FINAL, SE É QUE PODEMOS 
CHAMAR ASSIM – AP 20.7-10

7. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão

8. e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, 
Gogue e Magogue, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como 
a areia do mar.

9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o 
acampamento dos santos, a cidade amada; mas um fogo desceu do céu e 
as devorou.

10. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com 
enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão 
atormentados dia e noite, para todo o sempre.



O QUE SATANÁS FARÁ APÓS SUA SOLTURA?

Satanás solto do 
abismo

(Ap 20.2 e 7)

Satanás enganará 
rapidamente as 

nações e seus líderes
(Ap 20.4)

Ele fará isso em toda 
a terra

(Ap 20.8)

Em Apocalipse, Satanás não tem o 

poder de domínio, mas de influência 

mediante engano. 

Foco no questionamento à autoridade 

única de Cristo, o verdadeiramente justo 

e fiel (Ap 19.10-16).

O engano de Satanás será o mesmo de

sempre: o poder humano sem a

necessidade de Deus.

O exército que se reunirá 

contra Cristo e a Igreja 

não será de um povo 

apenas de uma parte do 

planeta.

Este exército será global.

Resta evidente a extensão 

da depravação humana, 

só resolvida pelo novo 

nascimento em Cristo. 

Gogue e 

Magogue



GOGUE E MAGOGUE
▪ Gogue: “Rei das terras do norte”

▪ Magogue: “Terra de Gogue”

▪ Nome de um dos filhos de Jafé – filho de Noé

▪ Referência ao grupo de nações, enganadas por Satanás, que se propõe a destronar Cristo

▪ Termos utilizados em Ezequiel 38 e 39

Estes foram os filhos de Jafé: Gômer, 

Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque

e Tirás. Gênesis 10:2

• Vale dos ossos secos

• Nação ressuscitada e 
reconstituída

Ez 36
Ap 20.4-6

• Gogue, de Magogue, 
marcha contra Israel 
(Ez 38.2)

• Coalizão de nações 
contra o povo de Deus 
(Ez 38.5)

Ez 38

Ap 20.7-9a • Coalizão destruída 
milagrosamente (Ez
39.6)

Ez 39

Ap 20.9b-10

• Desfrute do tempo 
escatológico

Ez 40 a 48
Ap 21 e 22



DESTINO FINAL DE SATANÁS
APOCALIPSE 20.10

“O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de 
fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido 
lançados a besta e o falso profeta. Eles serão 
atormentados dia e noite, para todo o sempre.”

O promotor da maldade será definitivamente arraigado 
da terra, preso no inferno para toda a eternidade!



O JUÍZO FINAL
APOCALIPSE 20.11-15

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda 
morte.

15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de 
fogo.



O JUÍZO FINAL

▪ Todos os mortos ressuscitarão para receberem a sentença final 
proferida por Deus

▪ Ninguém escapará (terra e céu que tentam se esconder mas não 
conseguem – Ap 20.11)

▪ Todos serão julgados conforme o histórico de suas obras (Ap 20.12,13)

▪ Todos serão condenados e lançados no lago de fogo (Ap 20.14,15)

▪ O livro da vida: a salvação em Cristo Jesus – ninguém será salvo pelo 
mérito de suas obras



DESTINO FINAL DA HUMANIDADE

O lago de fogo – o inferno – para todos os 
que viveram sem Deus, por toda a 
eternidade

Os que andaram com Deus desfrutarão do 
novo céu e da nova terra, por toda a 
eternidade



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próximas aulas:

23/08: Revisão e dúvidas

30/08: Novo Céu e Nova Terra

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


