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Mensagem #10
A VINDA (PAROUSIA) DO SENHOR

Leitura B��blica: 

I. A sétima trombeta - Ap 11:14-18:
A. Aspecto negativo:

1. A ira de Deus, que consiste nos u� ltimos flagelos, as sete taças, que sa�o o terceiro e 
u� ltimo ai - Ap 15:1; 16:21

2. A destruiça�o dos destruidores da terra, que ocorre na volta do Senhor a�  terra- Ap 
17:14; 18:1-2; 19:19-20:2.

B. Aspecto positivo:
1. O reino eterno de Cristo, que e�  o reino na sua manifestaça�o- Ap 11:15,17
2. O julgamento dos mortos (para a ressurreiça�o da vida ou para a ressurreiça�o do 

juizo - Jo 5:27-29), que ocorre antes da ressurreiça�o dos santos.
3. A entrega do galarda�o:

a. Aos profetas e aos santos, que ocorre no tribunal de Cristo (2co 5:10), apo� s a 
ressurreiça�o e o arrebatamento dos santos (1Co 15:23, 52; 1Ts 4:16-17).

b. E aos que temem o nome de Deus (Ap 14:6-7), no trono da glo� ria de Cristo 
(as ovelhas- Mt 25:31-46):

c. O novo testamento diz que Cristo foi designado para julgar vivos e mortos- At 
10:42; 2Tm 4:1.

d. Julgara�  os vivos apo� s a guerra do Armagedom, quando destruira�  o anticristo, 
o falso profeta e seus seguidores- Ap 19:11-21.

C. A seque�ncia da se� tima trombeta (inclui todas as coisas desde o fim da grande tribulaça�o 
ate�  a eternidade futura):

1. Os u� ltimos flagelos (o terceiro ai): as sete taças - Ap 16:1-21.
2. A ressurreiça�o e o arrebatamento da maioria dos santos.
3. O galardoar dos santos.
4. A volta de Cristo a�  terra.
5. A destruiça�o da grande Babilo� nia- Ap 17:1-19:6.
6. As bodas do Cordeiro Ap 19:7-10
7. A destruiça�o do anticristo e do falso profeta e seus seguidores, e de Satana� s - Ap 

19:11-21; 20:1-3
8. O reino milenar - Ap 20:4-6.
9. O juizo final sobre a terra e sobre Satana� s. Ap 20:7-10

10. O juizo final sobre os mortos - Ap 20:11-15.
11. O novo ce�u e nova terra com a Nova Jerusale�m pela eternidade - Ap 21:1-27;22:1-5.

II. A vinda (parusia) do Senhor, sua presença com Seus crentes em três estágios - Mt 
24:3; 1Ts 4:15:

A. O arrebatamento dos vencedores (prim��cias e filho vara�o) ao trono de Deus no terceiro 
ce�u (por pouco tempo) - Ap 12:5; 14:1.



B. A vinda de Cristo para os ares com os vencedores (por mais de tre�s anos) - Ap 10:1.
1. O arrebatamento da maioria dos crentes para os ares (1Ts 4:15-17).
2. O trono do julgamento de Cristo nos ares (2Co 5:10).
3. As bodas do Cordeiro nos ares (Ap19:7-9)

C. A vinda de Cristo e seus galardoados a�  terra para derrotar o anticristo e seus exe�rcitos em 
Armagedom, no desfecho da grande tribulaça�o, Mt 24:27,30; Ap 14:20; 16:16; 19:15, 17-
18

III. A vinda do Senhor para a terra (no desfecho da grande tribulação):
A. Cristo derrota o anticristo e seus exe�rcitos - Ap 19:11-21; 17:14; 16:12; Zc 14:2-5. 12-13; 

Is 63:1-6; Ap 14:17-20.
B. Cristo destro� i a grande Babilo� nia material - Ap 18:1-24;19:1-3.
C. Cristo salva, ajunta e restaura os filhos de Israel - Zc 12:2-14; Rm 11:26; Mt 24:31; Ap 1:6
D. Cristo amarra satana� s e o lança no abismo - Ap 20:1-3
E. Cristo julga as naço� es vivas (cabrito e ovelhas) - Mt 25:31-46.
F. Cristo estabelece o reino milenar e restaura todas as coisas - Ap 20:4-6; Ap 3:21; Mt 19:28.


