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TRIBUNAL DE CRISTO 
 

O Tribunal de Cristo será um julgamento para a igreja, para os salvos, no céu, após o arrebatamento. Não 
será para condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas para 
receber os galardões ou perdas conforme as obras de cada um. 
 
- 2 Coríntios 5:10 – Pois _________ nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada 
um receba de acordo com as ________ praticadas por meio do corpo, quer sejam boas quer sejam más. 
- Romanos 14:10,12 - Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos 
compareceremos diante do _________ de ______. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a 
Deus. 
Leia 1 Coríntios 3.11-15. Como será revelada a qualidade da obra de cada um? _____________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Quando ocorrerá? __________________ Quem será o juiz? _________  
 
O que será avaliado neste Tribunal: atos secretos, caráter, capacidade de resistir às tentações, palavras, 
atitudes, amor demonstrado, capacidade de perdoar, generosidade e ministério (serviço cristão).  
 
- Efésios 6:8 -  Porque vocês sabem que o Senhor ______________ a cada um pelo bem que praticar. 
- Apocalipse 22:12 - “Eis que venho em breve! A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a 
_________ de acordo com o que ____________________ 
 
 

                                                          MANIFESTAÇÃO DO ANTICRISTO 
 
2 Tessalonicenses 2:3,4,8-12 – 3 Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia 
virá a apostasia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição.  4Este se opõe e se exalta 
acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, 
proclamando que ele mesmo é Deus...  6E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja 
revelado no seu devido tempo.  8Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o 
sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda.    9A vinda desse perverso é segundo a ação 
de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras.    10Ele fará uso de todas as 
formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os 
poderia salvar.    11Por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, 12 e 
sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 
 
O Anticristo – Será um homem personificando o Diabo, a Besta, porém, apresentando-se como se fosse 
Deus. Um ser humano guiado por Satanás, durante a Grande Tribulação, para dominar o mundo e subjugar 
todas as coisas ao império das trevas. Será um líder mundial com um carisma sobrenatural e influenciará 
as massas e todos ficarão maravilhados com os seus discursos e soluções apresentadas para os problemas 
do mundo. 
 
Missão do Anticristo:  
- Criar uma _________ assistida pelo falso profeta. Ap 13.11-18 
- Estabelecer uma ___________ fortemente centralizada, forçando a todos colocarem a marca da Besta. Ap 
13.16,17 
- Destruir as bases da ____________ verdadeira. 2 Tes 2.4   
- Enganar a Israel, fingindo ser o seu ___________________ Dan 9.27 
- Multiplicar a ___________ no mundo. 2 Tes 2.3 
- Colocar o Diabo no lugar de ______. 2 Tes 2.4 
 
Destino do Anticristo e do falso profeta – _________________ Ap 19.20 
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VOLTA TRIUNFAL DE JESUS 

 
O término da Grande Tribulação terá como marco a volta visível de Jesus. Lembramos que a volta de Jesus 
tem duas fases: na primeira, o Arrebatamento, encontro de Jesus nas nuvens com os salvos, e na segunda 
a volta triunfal de Jesus, descendo sobre o Monte das Oliveiras para destruir os exércitos do Anticristo na 
Batalha do Armagedom e implantar o seu Reino milenar. Nesta segunda fase, Jesus aparecerá em forma 
corpórea. 
 
Objetivos da Volta de Cristo: 
- Julgar os ___________  Jd 14,15 
- Socorrer _____________ Zc 14.1-4 
- Levar Israel a reconhecê-lo como _________ Zc 12.7-10 
- Derrotar as forças do Anticristo e implantar o __________ Ap 20.1-4; Zc 14.9 
  
COMO DEVEMOS SER NA EXPECTATIVA DA VOLTA DO SENHOR 
 
1- 1 Ped 4.7                     (   ) Permanecer Nele 
2- 2 Ped 3.14                   (   ) Paciente e fortalecer o coração 
3- Mat 24.44                    (   ) Alma, corpo e espírito irrepreensíveis. 
4- 1 Tes 5.23         (   ) Estar preparado 
5- 1 Jo 2.28         (   ) Sóbrio 
6-   Tg 5.7,8         (   ) Paz, imaculado e inculpável 

 
 
 
 
 
 

CRONOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tarefa pra casa: Ler apocalipse 19-20 
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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 
 
 
      
 


