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INTRODUÇÃO:INTRODUÇÃO: 
 
Existem leis na terra, estabelecidas por Deus, para que tudo seja e viva para o propósito para que foram 
criados. Exemplo: tudo que sobe desce; tudo que nasce tem de morrer; tudo que teve início terá fim! A 
aventura do homem que teve iníciou no Éden, alguns mil anos atrás, fora da vontade do seu Criador, 
perto terá seu fim! Na primeira tentativa, Deus enviou o Dilúvio global, mas se arrependeu mais tarde, 
por ver, na sua misericódia, que o intento do homem sempre tinha sido mal. Entretanto, Pedro reafirma 
esta lei do iniciar e terminar, afirmando por inspiração Divina, a seguinte verdade: “Eles voluntariamente 
ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da 
água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, 
mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o 
fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios.” (1 Pe 3.5-7). 
 
 
ESBOÇO: 
 
 

1. O anúncio do Fim: Mt 24.6; Gn 6.13 
 

a. Sinal do mundo: desorientado – 1 Jo 5.19 
b. Sinal de Israel: perseguida – Ap 12.6 
c. Sinal da Igreja: adormecida – Mt 25.5 

 
2. O início do Fim: Mt 24.14; Dn 12.4 

 
a. O Sistema Solar se movendo para o fim da Galáxia: 2 Pe 3.10 
b. O ser humano no seu ápice degenerativo: Rm 1.21-27 
c. Os governos casando-se com as duas Babilônias: Ap18.9 

 
3. O fim do Fim: 1 Pe 4.7; Ap 21.1 

 
a. Julgamento de Israel: Mt 24.22 – “E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne 

se salvaria; mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.” 
 

b. Julgamento dos homens: Ap 20.11 – “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.” 
 

c. Julgamento da terra: 2 Pe 3.10 – “Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual 
os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as 
obras que nela há, se queimarão.” 

 



CONCLUSÃO: 
 
Perto está o fim de todas as coisas. Pela Escatologia Bíblica, em qualquer momento a Igreja será 
arrebatada aos Céus, a fim de apresentar-se para o Tribunal de Cristo e o seu casamento com o seu 
Noivo – Jesus Cristo. Imediatamente ao Arrebatamento, iniciar-se-á a Grande Tribulação, aqui na terra, 
a qual durará sete anos literais, dando lugar a Vinda de Cristo, em glória, com a sua igreja glorificada e 
milhares dos seus anjos, a fim de salvar a Israel da perseguição do Anticristo, e instalar o seu Reino 
Universal aqui na terra – o Milênio. Finalizando os mil anos, será instalado o Trono Branco, o qual 
sentenciará os ímpios, os anjos caídos e a Satanás para o Inferno, eternamente. Imediatamente todo o 
espaço sideral será atomizado, e refeito em dimensão espiritual, permitindo que se desfaça a barreira do 
tempo, da matéria e do espaço. Assim, tendo a esperança de morar  com Cristo eternamente nos céus, 
unamos as nossas vozes à do Espírito Santo: Ora vem Senhor Jesus! 
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