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MILÊNIO – APOCALIPSE 20: 1-6 
 
1Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente.   2Ele prendeu o 
dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos; 3lançou-o no abismo, fechou-
o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. 
Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo.  4Vi tronos em que se assentaram 
aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa 
do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não 
tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil 
anos.  5 O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos.  Esta é a primeira 
ressurreição.  6Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição! A segunda morte não tem poder 
sobre eles; serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante mil anos.  
 
Quando será:  Logo após a Volta triunfal de Jesus, no final da Grande Tribulação 
 
Linhas teológicas.  
 

_______________ 

Significado: A segunda vinda de Cristo será _______ do milênio. 

Ordem dos acontecimentos: A Era da Igreja termina no tempo da __________, Cristo volta à Terra, 
estabelece e dirige seu reino por ______ anos, ocorrem a ressurreição e o juízo dos não-salvos, e depois 
vem a eternidade. 

Método de interpretação: segue o método de interpretação normal, literal, histórico-gramatical. Apocalipse 
20 é literal. 

_______________ 

Significado: A segunda vinda de Cristo se dará depois do milênio. 

Ordem dos acontecimentos: A parte final da Era da Igreja é o Milênio, que será uma época de paz e 
abundância promovida pelos esforços da igreja. Depois disso, Cristo virá, haverá a ressurreição e depois o 
juízo e a eternidade. 

Método de interpretação: amplamente espiritualizada no que tange a profecia. Apocalipse 20, todavia, será 
cumprido num reino terreno, estabelecido pelos esforços da igreja. 

________________ 

Significado: A Segunda vinda de Cristo se dará no fim da época da igreja e não existe um Milênio na Terra. 

Estritamente falando, os amilenistas creem que a presente condição dos justos no céu é o Milênio, e que 
não há ou haverá um Milênio terrestre. 
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Ordem dos acontecimentos: A Era da Igreja terminará num tempo de convulsão, Cristo voltará, haverá 
ressurreição e juízo gerais e a eternidade. 

Método de interpretação: A interpretação amilenista espiritualiza as promessas feitas a Israel como nação, 
dizendo que são cumpridas na Igreja. De acordo com esse ponto de vista, Apocalipse 20 descreve a cena 
das almas nos céus durante o período entre a 1ª e a 2ª vinda de Cristo. 
 
A Igreja no Reino: A Igreja reinará com Jesus Cristo. Apocalipse 19 e 20 
 
Objetivos do Milênio 
1) Exaltar a Cristo; 
2) Manifestar o Reino de Deus na sua plenitude; 
3) Mostrar que os reinos deste mundo pertencem a Cristo; 
4) Estabelecer a justiça e a paz na terra; 
5) Fazer Israel ocupar toda terra que lhe pertence e fazê-lo cabeça das nações. 
 

REBELIÃO FINAL – APOCALIPSE 20: 7-10 
 
Neste último conflito, Satanás engana e subverte as nações contra Deus. Deus derramará fogo do céu e 
consumirá a todos. Satanás então será lançado no seu lugar definitivo: ______________ isso se dará no 
final do Milênio. Assim, os que nasceram no Milênio terão uma oportunidade de escolha: obedecer a Deus 
ou ao Diabo. 
 
Por que Deus permitirá que Satanás seja solto no final do Milênio? Discuta em grupo. 
........................................................................................................................................................................... 
 

JUÍZO FINAL – APOCALIPSE 20:11-15 
 

Nessa ocasião os ímpios que morreram de todas as épocas ressuscitarão com seus corpos carregados de 
pecados. Este julgamento é para aplicação da sentença, pois o pecador já está condenado desde quando 
não crê em Cristo como seu Salvador. Jo 3.18 
 
Objetivos do Juízo Final: 
- Mostrar que a justiça de Deus deve ser observada e acatada por todos. 
- Punir os que rejeitaram a salvação em Cristo. 
- Destruir a personificação do mal. “Vocês não sabem que haveremos de julgar os __________ Quanto mais 
as coisas desta vida!” 1 Coríntios 6:3 
 

NOVA JERUSALÉM – APOCALIPSE 21 E 22 
 

A vida gloriosa e perfeita na Nova Jerusalém Referência 

Um lugar onde não haverá morte, nem ......................., nem ....................., nem ................. Apc 21.4 

Será de .............................. com Deus e com ............................... Apc 21.22 

Será de plena ................................................ Apc 21.27 

Será de riquezas imensuráveis. Apc 21.11, 
18-21 

Será um lugar de serviço ............................. Apc 22.3 

Um lugar onde contemplarão a ................................. divina. Apc 22.4 

Haverá ............................. perfeita. Não haverá noite. Apc 22.5 

 

 

Tarefa pra casa: Ler apocalipse 21-22 

 
 

 

 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.     - Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (3,0) + TESTE (5,0) –TOTAL: 
10,0 
 
 
      
 


