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INTRODUÇÃO:
Desde Gênesis à Apocalipse, a Divindade é revelada como um justo e grande juiz - um juiz imparcial.
Seus julgamentos são posto em prática mediante os insofismáveis veredictos dos seus atributos morais,
da sua justiça: para libertar ou aprisionar, exaltar ou para punir! Satanás, os anjos decaídos, o pecado, o
ser humano, vivos ou mortos, serão definitivamente julgados! (Ap 20.11-15).

ESBOÇO:
1. Dois tipos de mortos – espiritual e físico: (Mt 8.22) “E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor,
permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos
mortos sepultar os seus mortos.”
2. Dois Tipos de vivos – espiritual e físico: (Lc 15.24) “Mas o pai disse aos seus servos: Trazei
depressa a melhor roupa, e vesti-lho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o
bezerro cevado, e matai-o; e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu;
tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se.”
3. O juízo dos mortos espirituais: (Sl 9.17) “O SENHOR é conhecido pelo juízo que fez; enlaçado
ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se
esquecem de Deus. (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.”
4. O juízo dos vivos espirituais: (Rm 8.1) “Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que
estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito.; (2 Co 5.10) Porque
todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito
por meio do corpo, ou bem ou mal.”

CONCLUSÃO
Os livros das Crônicas, Esdras e Neemias foram escritos para os judeus que tornaram do exílio para a
Palestina, recontando os atos pré e pós-exílicos. Com a ascenção do Império Persa, enquanto parte do
povo regressava para a Palestina, outra parte moveu-se para a Pérsia, em cuja capital ,Susã, Ester se
tornou rainha do Império, sendo o instrumento de Deus para permitir o livramento de Israel contra
certas conspirações. Porém Jesus, sendo o ápice do plano de Deus, foi feito Juíz, Profeta, Rei e
Libertador de seu povo.

