Uma das coisas mais certas da vida é a morte. Só não sabemos como e quando, mas
algum dia todos morreremos. Sobre isto concordam ateus e cristãos, porém com
uma importante e significativa diferença, nós cristãos temos uma esperança que vai
além da morte, cremos que a sepultura não é o destino final de todas as pessoas.
Um Dia Jesus virá para definitivamente destruir o mal e acabar com a morte. Como
isso ocorrerá? Vamos ao estudo de Hoje.
Por ocasião da vinda de Jesus, aqueles que confiaram em Deus e viveram
honestamente segundo a luz que receberam, pela Graça de Deus, ressuscitarão do
sono da morte. Estes, juntamente com os salvos que estiverem vivos neste dia
glorioso, serão arrebatados pelos anjos ao encontro do Senhor jesus nos ares (1ª
Tessalonissences 4:16-18)

Mil Anos de Férias no Céu
Se tirar alguns dias de férias é maravilhoso, imagina mil anos de férias no céu, onde
tudo é perfeição. É tão bom que é até difícil de imaginar. Mas ao estudar sobre este
assunto algumas perguntas ainda precisam ser respondidas:
1) Para onde serão levados os salvos quando cristo Jesus voltar pela
segunda vez? ( Apocalipse 7:9; João 14:2,3; Apoc 20:12)
2) O que os salvos estarão fazendo no céu durante os mil anos? (Apo 20:4; 2
Pedro 2:4; Judas 6; 1ª C orintios 6:2,3)
3) Mas o Juízo não acabou antes da volta de Jesus? Para que os salvos terão
autoridade de julgar? Nota: ( O julgamento que ocorre no milênio não
decide quem está salvo ou perdido. Esta decisão é tomada por Deus no
juízo investigativo (antes da volta de Jesus). O julgamento durante os mil
anos é para que os salvos revisem todo o julgamento de Deus, para que não
fique nenhuma dúvida sobre a justiça de Deus)
4) Como ficará a terra durante o Milênio e onde ficará Satanás e seus anjos
maus? (Jeremias 4:23 a 26 e Apoc 20:3)
5) Por que Deus tirará os impios das sepulturas para extinguir-lhes a vida
outra vez? (nota: No juizo final, em sua última fase, Jesus deixará claro
para todas as criaturas que nasceram no planeta terra, que o seu governo
é justo e amoroso. Essa é a única vez na história que todos os seres vivos
de todas as épocas estarão vivos no mesmo momento. Isso sera

fundamental para que os salvos nunca mais escolham se rebelar contra
Deus)
6) Através da Bíblia como podemos contrapor o argumento falacioso de um
inferno eterno que coexiste com o céu? ( Rom 6:23; Sal 37:9,34; Sal 37:20,
68:2; Malaquias 4:1; Mateus 13:30,49; 2 Pedro 3:10; Sal 145:20; 2 Tess
1:9; Heb 2:14; Sal 104:35)
Citações de EGW que nos enchem de esperança:
"O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O Universo
inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a
vasta criação.
DAquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço
infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas,
animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é
amor." — O Grande Conflito (condensado) p. 294
“Vi um novo céu, e uma nova Terra. Porque já o primeiro céu e a primeira Terra
passaram.” Apocalipse 21:1. O fogo que consome os ímpios, purifica a Terra. Todo
vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará
perante os resgatados as terríveis conseqüências do pecado. Apenas uma
lembrança permanece: nosso Redentor sempre levará os sinais de Sua crucifixão.
Em Sua fronte ferida, em Seu lado, em Suas mãos e pés, estão os únicos vestígios
da obra cruel que o
pecado efetuou. Diz o profeta, contemplando Cristo em Sua glória: “Raios
brilhantes saíam da Sua mão, e ali estava o esconderijo da Sua força.” Habacuque
3:4. Suas mãos, Seu lado ferido donde fluiu a corrente carmesim, que reconciliou o
homem com Deus — ali está a glória do Salvador, ali está “o esconderijo da Sua
força.” “Poderoso
para salvar” mediante o sacrifício da redenção, foi Ele, portanto, forte para executar
justiça sobre aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus. E os sinais de Sua
humilhação são a Sua mais elevada honra; através das eras intérminas os
ferimentos do Calvário Lhe proclamarão o louvor e declararão o poder. (O Grande
Conflito, 587).
Links:
https://www.youtube.com/watch?v=lBqK2Cntc9s (Amazing Facts – Completo)
https://www.youtube.com/watch?v=VPlViI6MVqY (Milênio na terra ou no céu?
Leandro Quadros)
Com Pr. Giliard Ferreira
Líder de jovens da ANP

