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(O Reino milenar de Cristo - continuação)
 Iniciamos na aula passada, um assunto especial dentro do cap.20 de Apocalipse; o
assunto das ressurreições. Nesta aula, continuaremos este assunto, para entendermos
melhor o cap.20 de Apocalipse. Estudamos no V.4 que, vindo da Tribulação, aqueles que
morreram e não receberam a marca da besta, reviveram e reinaram com Cristo por mil
anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que os mil anos se completassem.
Estes, identificados como o restante dos mortos que não reviveram, são os incrédulos do
período da Tribulação, que se juntaram, no Hades, a todos os demais incrédulos mortos
de todos os tempos.
 Identificamos também, no V.4, as duas ressurreições que estamos estudando: a primeira
chamada de “a primeira ressurreição” e a segunda, que estudaremos em seguida,
chamada no V.14 de “a segunda morte”.
 Vimos o que é ressurreição: o reencontro dos corpos de todos que morreram fisicamente
(salvos e não salvos), com suas almas e seus espíritos. A alma e o espírito vêm do céu,
para os salvos, esta é a primeira ressurreição, ou a alma e o espírito vêm do Hades, para
os não salvos, esta é a segunda morte. Desde Adão e Eva têm morrido pessoas, salvos e
não salvos, e no final tanto os salvos quanto os não salvos, vão ressurgir, umas para
receberem a vida eterna e viverem eternamente junto a Deus e outras para receberem
sua condenação e irem eternamente para o lago do fogo, que é a segunda separação
(morte) eterna de Deus. A ressurreição é seguida da transformação do corpo em corpo
glorioso para os salvos ou em corpo de sofrimento para o não salvo. Quem da Igreja
estiver vivo no dia do arrebatamento, não necessitará de ressurreição, será transformado
diretamente para corpo glorificado.
 A primeira ressurreição, já estudamos, está dividida em 4 etapas a partir da ressurreição
de Cristo; Jesus as primícias dos que ressurgiram com corpos gloriosos, para nunca mais
morrer e depois os que são de Cristo na sua vinda:
1ª A Igreja; no arrebatamento
2ª As duas testemunhas; durante a Tribulação
3ª Os santos do V.T.; no final da Tribulação
4ª Os santos mortos pelo anticristo na Tribulação; também no final da
Tribulação.
Estes quatro grupos de pessoas tomam parte da primeira ressurreição. Quando no V.4
temos a descrição do último grupo que toma parte da primeira ressurreição, esse mesmo
V.4 diz que mil anos depois (dessa primeira ressurreição), todos os incrédulos, de todos
os tempos, serão ressurretos, ou seja, receberão seus corpos de volta e serão
transformados em corpos próprios para o lago do fogo. Em seguida, estes tornam a
morrerem, se separam definitivamente e eternamente de Deus, indo para o lago do fogo;
por isso se chama segunda morte.
 A ressurreição dos salvos é realizada em etapas, mas a ressurreição dos ímpios, dos
incrédulos, é de uma só vez; todos são ressurretos, passam pelo julgamento final e vão
para o lago do fogo. Nessa ressurreição ninguém ressurge para ver se irá ser salvo ou
não, todos já são perdidos.
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 Após a descrição do último grupo a ressuscitar e finalizar o que a Bíblia chama de
primeira ressurreição, o que acontece no período do Milênio?

Apocalipse 20:7~10
V.7~10; 7 Ora, quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua
prisão, 8 e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gogue e
Magogue, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. 9 E
subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade
querida; mas desceu fogo do céu, e os devorou; 10 e o Diabo, que os enganava, foi
lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta; e de dia e
de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos.
- “e o Diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre...”; quando
diz aqui o Diabo (Satanás), refere-se a todo o seu reino. Então, Satanás, quando
terminar o Milênio, é solto da prisão e seduz, engana os habitantes da Terra; será
como passar um “imã” sobre todos os habitantes da Terra. Todos os rebeldes se
juntam a ele, esta é a evidência de que não aceitaram Jesus como Senhor, e
provocam uma rebelião: vamos nos reunir e acabar com este governo de Jesus.
Vamos para onde? Vamos para a sede mundial, para Jerusalém.
 Todos que seguem a Satanás nesta revolta, são os que nasceram no Milênio e não
receberam a Jesus como Senhor e Salvador, e são muitos. Está provado que o homem
sem o novo nascimento permanece inimigo de Deus, esteja onde estiver.

Isaías 26:10
 Os rebeldes do Milênio vão sitiar a cidade querida (Jerusalém) e vão querer destruí-la.
Porém,  Isaías 2:1~4, nos mostra uma profecia que, após a batalha do Armagedom
(final da Tribulação), nunca mais haverá guerra na Terra; todas as armas virarão
podadeiras, as espadas virarão relhas de arado e não mais haverão guerras. Porém,
Deus permite a rebelião, para evidenciar os rebeldes do Milênio (o não salvo; é a prova
dos que aceitaram ou não a Jesus como Senhor e Salvador). Ficou provado perante todo
o universo quem são os incrédulos do Milênio, quem são os rebeldes. Eles realizam uma
obra concreta, mostrando o que está dentro de seus corações. Satanás é realmente
incurável.
- V.8 diz: “Gogue e Magogue”; significando que esta tentativa de guerra terá a
mesma característica da batalha de Gogue e Magogue, descrita em Ezequiel.

Ezequiel 38 e 39
 Há muita discussão sobre quando esta batalha será travada; se no início ou final da
Tribulação ou no final do Milênio. Essa batalha mostra, na descrição de Ezequiel, os
exércitos vindos do norte cercando Israel. Se traçarmos uma linha reta, verticalmente no
mapa, sobre Israel, chegaremos à região da Rússia de hoje. Na descrição de Ezequiel
são citados os povos: Gogue, Magogue, Mezeque e Tubal. Esses nomes são de povos
que encontramos no início das nações em Gênesis 10. Se estudarmos as origens desses
povos e seus nomes, veremos que se tratam realmente de povos vindos daquela região.
É quase certo que o nome Rússia tem sua origem em Ross; a palavra Moscou vem de
Mezeque; existe uma capital hoje na Rússia que se chama Tubolski, a qual tem origem
em Tubal.
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- Ezequiel 38:3~10 e 14~16; Deus está falando que todos esses povos se organizarão
para invadir Israel; virão do norte e se ajuntarão com muitos outros de todas as
regiões da Terra.
- V.11~12; Aqui fica claro que Israel é o objetivo de destruição desses povos. Quando
Israel será uma terra das aldeias não muradas, em descanso, habitando em
segurança? Apesar do pacto de paz com o anticristo no início da Tribulação, Israel
será realmente uma terra de aldeias não muradas, no Milênio.
- Se analisarmos os capítulos de Ezequiel, veremos que as vezes dá a impressão de
ser no início ou fim da Tribulação, ou de ser no início ou fim do Milênio. Porém,
devido a citação em Apocalipse 20 acontecer após a libertação de Satanás no final
do Milênio, não há dúvida que estamos no final do Milênio.
- Gogue e Magogue foram citados em Apocalipse 20, para lembrar-nos como
terminou a batalha descrita em Ezequiel, pois assim será também no final com a
rebelião dos povos e Satanás querendo destruir Israel. Ezequiel 38:17~23 nos
mostra que os povos se destruíram entre si, Israel não lutou, não matou um só
homem dos exércitos inimigos. Assim será também no final do Milênio, não haverá
guerra, os povos vão se destruir. É nesse sentido que a batalha de Gogue e
Magogue é citada em Apocalipse.
 Satanás e seus seguidores virão de todos os lados contra Jerusalém. O Senhor deixará
que sitiem a cidade, mas não chegarão a guerrear, pois cai fogo do céu e os consomem.
Então é o fim do mundo, a Terra e os céus são destruídos.

II Pedro 3:7~10
Esta descrição de Pedro refere-se a  Apocalipse 20:9, quando diz: “mas desceu fogo do
céu, e os devorou”. Todos os incrédulos da Terra morrem fisicamente aqui e os salvos
são retirados.
 Então, o que acontecerá quando este fogo cair, consumir e matar? Todos os incrédulos,
de todos os tempos, terão morrido; vamos entender bem isso. Temos os períodos das
nações, de Israel, da Igreja, do Milênio. Os incrédulos de todos os tempos, desde Caim,
viraram pó, no pó da Terra, e suas almas e espíritos foram para o Hades. Quando, pois,
terminar o Milênio, o fogo consome os corpos destes últimos incrédulos e suas almas e
espíritos vão para o Hades. Aqui termina também a Terra que estamos juntamente com
os céus. Com todas as almas e espíritos dos incrédulos no Hades, termina o Milênio, a
Terra e os céus são destruídos. Antes que Deus comece a fixar os estados eternos para
os incrédulos no juízo final (o Trono Branco), todos serão ressurretos, receberão os
mesmos corpos com que viveram, passarão pelo julgamento do Trono Branco e irão para
o lago do fogo. Esta é a segunda morte, e a ressurreição dos ímpios. Esta ressurreição
está separada por mil anos da primeira ressurreição. Esta é a ressurreição citada em 
João 5:29, a ressurreição do juízo, a ressurreição dos não salvos de todas as épocas,
desde Caim até o último no final do Milênio.
 Outro assunto dentro do que estamos estudando sobre as ressurreições, é: como será o
corpo dos não salvos e o corpo dos salvos? O corpo ressurreto dos não salvos, será um
corpo que resiste ao tormento eterno.

Marcos 9:34~44
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Jesus aqui diz que, na ressurreição dos ímpios, eles ressurgirão com corpos e estarão em
local onde os vermes não morrem e nem o fogo se extingue; estas são características do
lago do fogo: os vermes não morrem e o fogo não se extingue. Os corpos dos incrédulos
vão sofrer estes tormentos eternamente.
 Agora, os salvos, quando receberem o corpo glorificado, seu modelo será o corpo glorioso
do Senhor Jesus.

I Coríntios 15:47~49
Esta passagem não está falando de coisas espiritualizadas, esta falando de coisas
materiais, do corpo físico. Hoje, temos um corpo que vai envelhecendo, que fica doente,
que enruga, fica feio; esta é a imagem do terreno. Mas há o homem que veio do céu:
como ele é nós seremos; a imagem que ele tem, nós teremos.



Filipenses 3:20~21
“que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua
glória”; por isso podemos dizer: corpos glorificados, o corpo que não envelhece, nem
morre, é imarcescível.

 Como é a imagem de Jesus; com quantos anos Jesus morreu e ressuscitou? Com 33
anos; é a plenitude da maturidade física, tal como ele é nós seremos. O que irá acontecer
na ressurreição dos salvos e transformação de seus corpos? Quem for mais velho que 33
anos, volta a idade de 33 anos, totalmente renovado. Os mais novos serão totalmente
desenvolvidos, inclusive crianças, bebes e fetos; todos desenvolvidos até 33 anos de
idade e aperfeiçoados. Pensem bem, quando Deus criou o homem e a mulher, não os
criou bebes.  Salmos 25:14 diz: o conselho (ou segredos) do Senhor é para aqueles
que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Gaste tempo na Palavra de Deus e você
irá descobrir coisas lindas e maravilhosas.
 O novo corpo glorificado é um corpo genuíno.

Lucas 24:36~43
Jesus está dizendo que é o mesmo corpo, são as mesmas mãos, os mesmos pés, porém
é glorificado: “tem carne e ossos, se eu quiser posso comer; não é porque apareci de
repente que eu sou espírito”. Estas são características do novo corpo, é o mesmo, porém
aperfeiçoado; ele é tocado pela imortalidade e pela eternidade; é corpo glorificado.
 O novo corpo tem carne e ossos;  Lucas 24:39. Agora, vamos para  I Coríntios 15:50,
vejam como o ensinamento vai se completando. O novo corpo tem carne e ossos, mas
não tem sangue. A estrutura é a mesma, porém será uma carne diferente, será um corpo
adaptado para o lugar onde estará; não terá limites físicos e nossa carne de hoje não
aguentaria. O V.T. diz: a vida da carne está no sangue ( Levíticos 17:11), mas se o
novo corpo tem carne e não tem sangue, a vida do corpo tem que ter outra origem; qual
será?

Romanos 8:11
É o Espírito Santo que dará vida ao nosso novo corpo, aleluia! O novo corpo expressará o
espírito habitado pelo Espírito Santo; nosso corpo de hoje expressa nossa alma que está
doente pelo pecado, pela morte. Este corpo de hoje pode dizer sim para a velha natureza,
para o pecado, mas o novo corpo vai se expressar através da vida e a vida é o Espírito.
Não fazemos ideia de como pode ser isso, somente na eternidade saberemos.
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 O novo corpo será incorruptível, glorioso, poderoso; não fazemos ideia do que possa ser
o novo corpo. Façam a ideia: a vida da carne vem do espírito e a alma é totalmente
controlada pelo espírito. O espírito e a alma submetidos ao Espírito Santo. O homem se
expressa na sua alma, como estudamos, e a alma estará em plena harmonia com o
espírito. Por isso o corpo expressará o espírito. A alma, as sensações, as emoções, a
vontade, tudo submetido as emoções e vontade de Deus. Aleluia!



Apocalipse 20:10
A carreira de Satanás chega ao fim. Seu julgamento ficou fixado na cruz do Calvário,
porém é neste momento que ele e todo seu reino são definitivamente lançados no inferno,
que é o lago do fogo. A carreira do homem é para cima: caiu com o pecado; Deus
começou a restaurar o espírito e a alma; o corpo é restaurado na ressurreição; o homem
vai para a eternidade com novos céus e nova terra. Já a carreira de Satanás é para baixo:
começou lá em cima no céu, no Trono de Deus, no Santo dos Santos; pecou e caiu para
o 2º céu; no meio da Tribulação foi lançado para a Terra; no final vai para o abismo do
abismo, para o lago de fogo. Bela carreira para Satanás; Aleluia!
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