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LIÇÃO 10 
O Futuro  

 
     Todos estão interessados no futuro. Têm-se escrito muitos livros, bons e maus, do que as pessoas 
pensam que vai acontecer. Interrogam-se os cientistas e os responsáveis políticos e governamentais 
sobre o que acham que irá acontecer aos seus países.  
     O mundo sempre se preocupou com o seu futuro, consultando folhas de chá, horóscopos, bolas de 
cristal e outras formas de adivinhação. Certo dia, uma senhora veio ter comigo, esbaforida, a perguntar 
se me podia ler a sina. Ficou muito surpresa quando lhe disse que possuía um pequeno livro que me 
dizia qual o meu futuro – e o dela também! Então, dei-lhe um exemplar do Novo Testamento. 
     A Bíblia é uma fonte de predições verdadeiras. Através da Sua Palavra, Deus diz-nos tudo quanto 
precisamos de saber. Não há necessidade de “lermos” folhas de chá ou cartas Tarot. De facto, essas e 
outras formas de “magia” são proibidas por Deus. 
     Se se preocupa com o seu futuro e com o que irá acontecer quando Jesus voltar de novo, então há-
de ter interesse em estudar esta lição. Iremos ver o julgamento futuro e em que altura virá o Senhor. 
Até mesmo os anjos, de que falámos na última lição, estão interessados em saber quando virá o Senhor 
segunda vez a este mundo. Procuremos na Bíblia e vejamos o que ela diz sobre o nosso futuro! 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Arrebatamento dos Crentes 
O Reino Terrestre de Jesus 
O Julgamento dos Incrédulos 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Explicar quando e para quem ocorrerá o Arrebatamento 
Definir Milénio e o Julgamento do Grande Trono Branco 
Ansiar com expectativa uma eternidade com Cristo 
 
O ARREBATAMENTO DOS CRENTES  
Objectivo 1: Descrever e identificar os acontecimentos que envolvem o Arrebatamento. 
     Na Lição Nº 5, estudamos o significado da palavra Arrebatamento. Refere-se à Segunda Vinda do 
Senhor quando se encontrar com a Sua Igreja nos ares. Ninguém sabe quando ocorrerá o 
Arrebatamento porque esse é um segredo que está na posse do Pai e só d’Ele. 
 
“Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai” 
(Mateus 24:36). 
 
     Mas haverá sinais anunciadores da proximidade do Arrebatamento. Jesus disse que antes da Sua 
vinda, haveria um aumento de mundanismo, iniquidade e violência. Apareceriam falsos Cristos e 
falsos profetas; haveria terramotos, fomes e pestes. Dar-se-iam guerras e rumores de guerras. Todos 
estes sinais mencionados em Mateus 24 e Lucas 21 estão a ocorrer nos nossos dias. 
     Nem tudo, porém, é negativo. Apesar dos tempos terríveis, muitos procurarão o Senhor e encontrá-
Lo-ão. Joel 2:28-29 fala-nos disso. “E há-de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a 
carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos 
terão visões. E, também, sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito.” 
     Os Cristãos anseiam com gozo e alegria pelo Arrebatamento. Os que morreram, ressuscitarão e os 
que ainda estiverem vivos serão transformados. E todos subirão para se encontrarem com o Senhor nos 
ares. 
 
“Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados; 
Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os 
mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é 
corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade”              
(1 Coríntios 15:51-53). 
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     Após o Arrebatamento, os Cristãos serão julgados e recompensados segundo a sua fidelidade a 
Cristo. Então, subirão para as bodas do Cordeiro, quando Cristo, o Cordeiro de Deus saudar bem vinda 
a Igreja como a Sua Noiva. 
 
“Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o 
que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal” (2 Coríntios 5:10). 
 
     Sabemos que os nossos pecados ficaram cobertos com o sangue de Jesus e que não temos de dar 
contas deles. Mas seremos recompensados segundo a nossa fidelidade. Quando passamos por provas e 
tribulações, é bom recordarmo-nos que o Senhor vê tudo. 
 
“Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a 
sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o 
linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados 
à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus”             
(Apocalipse 19:7-9). 

 
Para Fazer 

 
1 De acordo com 1 Tessalonicences 4:16-17, quais as alíneas VERDADEIRAS? 
 a) Quando a trombeta soar, todos os mortos ressuscitarão. 
 b) O Senhor virá ao mundo para julgar nessa altura os pecadores. 
 c) Os crentes que estiverem mortos serão ressuscitados. 
 d) Todos os crentes, mortos ou vivos, serão arrebatados para estarem com o Senhor para  
      sempre. 
 
2  No mundo de hoje, qual o sinal que vê que o encoraja a crer estar para breve a Vinda do 
 Senhor? 
 
O REINO TERRESTRE DE JESUS 
Objectivo 2: Reconhecer acontecimentos que definem o termo cristão “milénio”. 
     O Senhor voltará com o Seu povo para reinar neste mundo durante mil anos. A este período de 
tempo chamamos milénio (da palavra latina mille, que significa mil). 
     A Bíblia fala nesta era como um tempo de grande gozo e paz na terra. Judas 14 diz: “... Eis que é 
vindo o Senhor, com milhares dos seus santos.” 
  
“Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição: sobre este, não tem poder a 
segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos”          
(Apocalipse 20:6). 
 
“E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão e a 
nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará” (Isaías 11:6). 
 

Para Fazer 
 
3  Assinale as alíneas que completam correctamente a seguinte frase: Na Bíblia, o Milénio 
 refere-se 
 a) ao governo do Senhor na terra durante mil anos. 
 b) a um tempo de paz e de felicidade. 
 c) a todos os crentes reinando com Cristo na terra. 
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O JULGAMENTO DOS INCRÉDULOS  
Objectivo 3: Definir o que é o Julgamento do Grande Trono Branco. 
     Após o reino de mil anos de Jesus, os ímpios mortos ressuscitarão para serem julgados por Deus. 
Então, Satanás, os seus anjos e todos os ímpios serão lançados no Inferno. A este julgamento chama-se 
o Julgamento do Grande Trono Branco. Diversos versículos de Apocalipse 20 dizem-nos qual a razão 
deste trono ter este nome. 
 
“E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu; 
e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e 
abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida: e os mortos foram julgados pelas coisas que 
estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o 
inferno deram os mortos que neles havia; e foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte 
e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito 
no livro da vida, foi lançado no lago de fogo” (Apocalipse 20:11-15). 
 
     Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida são os crentes em Cristo. Não têm nada a 
recear porque estarão com Cristo para sempre. “E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de 
Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do 
céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o 
seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus” (Apocalipse 21:2-3). 
     Após o Julgamento do Grande Trono Branco, os filhos de Deus estarão com Ele. Deus irá preparar-
lhes um novo céu e uma nova terra. 
 
“E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem 
dor, porque já as primeiras coisas são passadas” (Apocalipse 21:4). 
 

Para Fazer 
 
4  Transcreva e reflicta sobre Apocalipse 22:20.        
 
             
 
             
 
             
 
             
 
5  Complete a frase seguinte: A eternidade com Deus será 
 a) um tempo de lembrança dos pecados cometidos neste mundo e de arrependimento deles.  
 b) um tempo de gozo e vida com Deus para sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




