O Milênio
Há muitas profecias, parábolas e doutrinas que tratam sobre o assunto dos mil anos, que serão
destaque, para os que estão em Cristo. Há os que dizem que já que estamos no milênio. Outros dizem
que Cristo virá antes do milênio, ou depois. E há os que nem mesmo admitem um milênio. O que se
crê sobre o assunto não faz uma diferença acerca do lugar que ficará pela eternidade. O fator que
determina a sua presença no céu é o que se crê a respeito de Jesus Cristo. Mas a posição que temos
sobre o milênio pode influenciar em nossas atitudes e conseqüente obediência até a segunda vinda de
Cristo. Mesmo havendo margem de diferença na crença, convém estudarmos o que cremos do
milênio.
Para entendermos partes da Bíblia que estão menos claras, é uma pratica saudável primeiro
estudarmos os versículos que são mais fáceis de serem entendidos, a fim de interpretarmos depois as
partes menos fáceis. Também, na interpretação de passagens simbólicas é sábio levar a interpretação
para o significado literal até o limite, e, assim partir para a interpretação espiritual.
O Reino de Deus
O reino de Deus é hoje e será no porvir. Já está aqui na terra desde os dias de Jesus Cristo.
Agora, é o tempo em que o reino de Deus tem o joio e o trigo crescendo juntos (Mat. 13:24-30) e os
bodes e as ovelhas no mesmo rebanho (Mat. 25:31-34). É nesta hora que peixes de todos os tipos
estão juntos (Mat. 13:47). Mas não será assim para sempre.
O reino de Deus é também futuro. Jesus ensinou os discípulos a orar para o reino que viria
(Mat. 6:10). No reino de Deus futuro estarão somente os justos (Mat. 5:20), os obedientes (Mat.
7:20), o joio será queimado no fogo (Mat. 13:40), as ovelhas separadas dos bodes (Mat. 25:31-34) e o
peixe mal separado para a fornalha (Mat. 13:49,50). Este reino de Deus futuro será a “consumação”.

A Ordem dos Acontecimentos nos Últimas Dias
A Bíblia, no Novo Testamento, menciona “os últimos dias” com uma certa regularidade (Heb
1:1,2; 9:26; I Cor 10:11; I João 2:18; I Ped 1:20) e convém sabermos que o mesmo Novo Testamento
menciona o mundo “futuro” também com regularidade (Mat. 12:32; Luc 18:30; Efés 1:21; 2:7; Heb
6:5). Comparando as Escrituras podemos concluir que os “últimos dias” são os dias que antecedem o
mundo vindouro. Para dizer em outras palavras, é a presente ordem das coisas; o último tempo antes
do mundo vindouro. Os “últimos dias” não devem ser confundidos com o reino final de Cristo.
Vendo que “os últimos dias” é a última época antes do mundo vindouro, podemos entender que
começaram com a primeira vinda de Cristo o Salvador. A época da lei e dos profetas foi até João, e
“desde então é anunciado o reino de Deus” (Lucas 16:16). Dizemos que começou com Jesus e não
com João Batista por que João veio preparar o caminho (Mat. 3:1-3) e ele não era O Caminho (João
14:6). “A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.” (João 1:17). Estamos agora nesta ‘era da graça’
(um termo não Bíblico) o que a Bíblia diz é “o tempo dos gentios” (Lucas 21:24; Rom 11:25).
O próximo acontecimento é a volta de Jesus para o Seu povo. Esta volta acontecerá em duas
fases. A primeira fase, que é iminente, começará com Cristo voltando corporalmente (Atos 1:11),
visivelmente (Mat. 24:27), como ladrão (I Tess 5:1-4), gloriosamente (Mat. 16:27; 24:29,30), nos ares
(I Tess 4:15-17) e, para o Seu povo (João 14:3). Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro (I Tess
4:16). Em seguida, os crentes que estão vivos, serão transladados “com eles nas nuvens, a encontrar o
Senhor nos ares” (I Tess 4:17; I Cor 15:51-56). Estes se apresentarão diante do tribunal de Cristo para
o julgamento das suas obras (Rom 14:10; I Cor 3:12-15; II Cor 5:10; II Tim 4:8) e logo depois

participarão nas bodas do Cordeiro (Mat. 25:1-10; Apoc 19:7-9) e morarão nas mansões preparadas
para eles no céu (João 14:3).
Os ímpios, que ficarão na terra, conhecerão os sete anos da tribulação (Apoc 6-19) quando o
“homem do pecado, o filho da perdição” (II Tess 2:3,4) será conhecido, o Espírito Santo será tirado do
mundo (II Tess 2:6,7) e culminará com o “grande dia do Deus Todo-Poderoso” a guerra do
Armagedom (Apoc 16).
Depois que os acontecimentos específicos da tribulação esteverem cumpridos (Mat. 24:14-29;
II Tess 2:1-8) acontecerá a segunda fase da vinda de Cristo. De forma não iminente. Cristo virá até a
terra (Zacarias 14:4; Mat. 25:31), com Seu povo (Judas 14; Apoc 19:14), como destruidor (II Tess
1:7-9; 2:8), juiz (Mat. 21:31-46) e rei (Zacarias 14:9; Apoc 19:11,16; 20:1-5).
A segunda fase da volta de Cristo será o começo do reinado dEle por mil anos (Apoc 20:7-10),
o milênio, na terra nova e no novo céu.
Durante o milenio Satanás será amarrado (Apoc 20:1-6). No fim destes mil anos Satanás será
solto por um pouco de tempo (Apoc 20:11) e incentivará a guerra de Gogue e Magogue (Apoc 20:1115) que Cristo e os Seus vencerão.
Assim virá o juízo final (Apoc 20:11-16) e a nova Jerusalém descerá do céu (Apoc 21) para a
terra onde os justos viverão para sempre com o Seu Senhor. Os rebeldes que não querem que o Senhor
reine sobre eles perecerão eternamente no lago de fogo.
Há muito que pode ser dito ainda sobre cada aspecto da vinda de Cristo e os acontecimentos na
terra e no céu durante todo este tempo. Os versículos que foram dados neste estudo podem abrir mais
o assunto.
Podemos concluir, que o dia para servir o Senhor é hoje, enquanto temos tempo. O tempo para
crer em Cristo é já, enquanto a mensagem soa. O dia da volta de Cristo é conhecido só pelo Pai (Mat.
24:36) mas Ele deixou a mensagem do Seu Filho conosco para sermos prontos. Já está pronto,
conhecendo Cristo como seu Salvador? Ninguém vem ao Pai senão por Ele (João 14:6). Procure a
misericórdia do Pai, com fé no Filho, para ser pronto.
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