ESTUDO BÍBLICO
Escatologia Bíblica
* LEIA TODAS AS REFERÊNCIAS BÍBLICAS

1. O que os Discípulos de Cristo perguntaram a Ele ao falar sobre a sua vinda? (RESPOSTA: Mateus 24:3)
Perguntaram que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo. [Jesus respondeu à Igreja; seus discípulos!]
2. Na vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele virá? (RESPOSTA: Mateus 24:30; Apocalipse 1:7)
Sobre as Nuvens, e todo o olho o verá. [Não será invisível. Mas todas as pessoas verão!]
3. Quais elementos estão sempre presentes na descrição do Dia da vinda do Senhor? (RESPOSTA:
Mateus 24:30-31; 1 Tessalonicenses 4:16)
Nuvem e Trombeta. [Alarido significa: alvoroço, confusão, desordem, tumulto... Será notório a todos!]
4. A Vinda do Senhor será: (RESPOSTA: Mateus 24:27; Lucas 17:24)
Visível como um Relâmpago que se mostra e ilumina o céu desde uma extremidade à outra. [Evidente!]
5. Os Salvos correm o risco de sofrer a Ira de Deus? (RESPOSTA: 1 Tessalonicenses 1:10; 5:9)
Não. Pois serão salvos dela. [A perseguição do Anticristo contra os santos não é a Ira de Deus!]
6. De que forma é representada a Ira de Deus? (RESPOSTA: Apocalipse 15:1; 16:1)
As Sete Taças da Ira de Deus; porque nelas é consumada a Ira de Deus.
7. Quando Jesus Cristo virá? (RESPOSTA : Mateus 24:21,29-31)
Depois da Grande Tribulação. [Logo depois da Tribulação daqueles dias... verão o Filho do Homem,
vindo...]
8. Quem serão os Santos que virão com Jesus Cristo na sua vinda e o que farão? (RESPOSTA: Mateus
24:31; Marcos 8:38; Lucas 9:26)
Os Anjos de Deus, que ajuntarão os seus escolhidos de todos os cantos do mundo. [Não a Igreja!]
9. Porque a Grande Tribulação será abreviada? (RESPOSTA: Mateus 24:22)
Por causa do povo de Deus. [Que estarão aqui durante a Grande Tribulação para pregar o Evangelho!]
10. O que é necessário acontecer Antes do Arrebatamento na Vinda de Jesus Cristo? (RESPOSTA: 2
Tessalonicenses 2:1-4; Mateus 24:21,29)
Apostasia; Manifestação do Anticristo (o homem do Pecado, o filho da Perdição) e a Grande Tribulação.
11. O que acontecerá num “abrir e fechar de olhos”? (RESPOSTA: 1 Coríntios 15:51-52)
A Transformação dos corpos na Ressurreição. [Não se refere ao Arrebatamento, mas à Transformação!]
12. Quando ocorrerá a “Transformação dos Corpos” dos santos em corpos incorruptíveis? (RESPOSTA: 1
Coríntios 15:51-52)
Ao tocar a Última Trombeta [Isto é, Sétima Trombeta. Pois se fosse “antes” da Sétima, não seria a última!]
13. Em qual período estamos atualmente? (RESPOSTA: Mateus 24:6-8)
O Princípio das Dores. [Guerras, fomes, epidemias, terremotos, etc.]
14. No Arrebatamento da Igreja, o que acontecerá com aqueles que morreram salvos em Cristo?
(RESPOSTA: 1 Tessalonicenses 4:13-16)
Ressuscitarão e subirão juntamente com os que estiverem vivos. [Ninguém será arrebatado primeiro!]
15. Quando ocorrerá a Ressurreição dos santos? (RESPOSTA: João 6:39,40,44,54; 11:24)
No último dia. [Não 7 anos antes do último dia!]
16. O que acontecerá com os ímpios que morreram sem salvação? (RESPOSTA: Apocalipse 20:4-6)
Não ressuscitarão até que se passem os mil anos. [Apenas no Juízo Final ressuscitarão para a condenação]

www.aiinb.com

17. Quem participará da Primeira Ressurreição? (RESPOSTA: Apocalipse 20:4-6)
Todos os salvos em Jesus Cristo. [Ou seja, a Igreja Neotestamentária e os santos do Antigo Testamento]
18. As Escrituras afirmam que aqueles que participarem da Primeira Ressurreição não passarão pela
Segunda Morte. O que é a Segunda Morte? (RESPOSTA: Apocalipse 20:14)
O Lago de Fogo. [Isto é, o Inferno]
19. Quem será vestido de “Vestes Brancas”? (RESPOSTA: Apocalipse 3:5)
Todos os salvos que vencerem. [Isto é, a Igreja]
20. Qual a cor das vestes que receberam aqueles crentes que morrerem durante a Grande Tribulação?
(RESPOSTA: Apocalipse 7:9,13,14)
Vestes Brancas. [Pois fazem parte da Igreja!]
21. Quem reinará com Cristo? (RESPOSTA: Apocalipse 1:6; 2:26; 3:21)
O Povo de Deus. [Composto por todos os salvos, em todos os tempos!]
22. Qual é a promessa para aqueles crentes que morrerem durante a Grande Tribulação? (RESPOSTA:
Apocalipse 20:4-6)
Reinarão com Cristo. [Pois fazem parte da Igreja! E essa é uma promessa para todos os salvos em Cristo!]
23. Quem recebeu a promessa de que nunca mais terão fome, nem sede, nem sentirão calor ou frio,
beberão da fonte da água da vida e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima? (RESPOSTA:
Apocalipse 7:14-17; 21:4-7)
Todos os salvos, incluindo os crentes que morrerem durante a Grande Tribulação!
24. O que acontecerá ao tocar da Última Trombeta? (RESPOSTA: Apocalipse 11:15; 1 Coríntios 15:51-52)
Os reinos do mundo passam a ser do Nosso Senhor Jesus Cristo; A Primeira Ressurreição e Transformação
dos salvos e o Arrebatamento dos salvos em Cristo.
25. O que Jesus Cristo dará aos salvos na sua vinda? (RESPOSTA: Apocalipse 11:18; Mateus 16:27; 1
Coríntios 3:8,14)
O Galardão. [Isto é, a Recompensa]



Deixe a Palavra do Senhor falar por si só. Nunca se apoie em argumentos teológicos ou filosóficos.
Se aprendeu algo diferente do que aquilo que te ensinaram, confira nas Escrituras como faziam os bons cristãos
em Bereia (Atos 17:11).

APOCALIPSE significa REVELAÇÃO! Sendo uma revelação, como muita gente apresenta esse estudo a outras pessoas
já dizendo de início que é muito complicado, obscuro, cheio de simbologias indecifráveis? * Revelar é esclarecer,
explicar, tirar o véu! * Mas para compreender essa revelação é necessário ter a luz dos profetas do Antigo
Testamento e somarmos ao conteúdo profético do Novo Testamento! * Por isso, é necessário conhecer bem as
Escrituras como um todo, o que o Senhor Jesus Cristo disse sobre Sua vinda nos Evangelhos e principalmente as
cartas de Paulo. Não pretendo com esse estudo responder a todas as perguntas sobre o assunto, não seria prudente
de minha parte, mas pretendo mostrar apenas que alguns "pilares" teológicos atuais não se encaixam com a luz das
Escrituras! * Leia os textos bíblicos e tire suas conclusões.
Por exemplo, onde está escrito na Bíblia que:
1- Haverá um arrebatamento secreto?
2- A Igreja não passará pela grande tribulação?
3- A vinda de Cristo pode ser a qualquer momento sem que necessite de sinais?
4- Haverá 2 Vindas de Cristo: Uma secreta e outra visível?
5- Haverá 2 Ressurreição dos salvos!? Os do arrebatamento e os que forem salvos "durante a tribulação"?

Para Refletir:
“Não adianta tentar explicar... para quem não quer entender”
ALIANÇA INTERNACIONAL DE IGREJAS NIPO-BRASILEIRAS

ESTUDO BÍBLICO: O Apocalipse – 12/Setembro/14

www.aiinb.com

