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Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos, de todos os 
tempos, enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão: “Porque Deus 

há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, 
quer sejam más” (Ec 12:14). E Paulo confi rma: “... pois todos compareceremos 
perante o tribunal de Deus” (Rm 14:10). De que modo ocorrerá esse julgamento? 
Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser 
absolvidos? A Bíblia nos responde.
 

1. Para onde foi Jesus, após Sua ascensão? Hebreus 8:1, 2; 9:24; Apocalipse 1:12, 13
Foi atuar como ministro do santuário e do         tabernáculo 
que o Senhor    , e não o homem.

2. Que profecia revela a data do início do Juízo? Daniel 9:24-27 (marque V ou F)
(    ) 1260 anos              (    ) 1290 anos               (    ) 1335 anos              
(    ) 2300 tardes e manhãs/anos

3.  O que aconteceria no Céu e na Terra, no fi m das 2300 tardes e manhãs? 
Apocalipse 10:7-10; 14:6, 7; 11:18, 19
Temei a Deus e dai-Lhe glória, pois é chegada a hora do Seu       . 
E adorai Aquele que fez o céu, a Terra, e o  , e as fontes das águas. 
Na Terra, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por 
terra (Is 58:12) e anunciar ao mundo a chegada da hora do Juízo. Aprendemos 
que, no santuário terrestre, uma vez por ano, no dia dez do sétimo mês (Dia da 
Expiação), o sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purifi cação 
do santuário. Da mesma forma, ao fi ndar a profecia dos 2300 anos, em 22 de 
outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, para 
ministrar como juiz (ver Apêndice 1 – Diagrama “O santuário”, p. I).  

4. Qual é o papel de Jesus no julgamento? João 5:22; Daniel 7:9, 10 
O Pai a ninguém       . Mas ao Filho confi ou todo o  .
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5. Além de Juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? 1João 2:1
Temos um     que intercede por nós junto ao  .
O Juízo é realizado em três fases:
a)  “Investigação”. Teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de 

Cristo (Dn 8:14; 9:24-27).
b) “Comprovação”: Ocorrerá durante os mil anos (Ap 20:4; 1Co 6:2).
c) “Execução”: Juízo final que ocorrerá após os mil anos (Ap 20:7-10).

6. O que Deus julgará? Eclesiastes 12:14 (marque V ou F) 
(    ) Somente as coisas boas.                (    ) Somente as coisas más.
(    ) Somente as coisas mais graves.      (    ) Todas as coisas.     
O Juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de Sua 
Palavra (Rm 2:2).

7. De que modo seremos julgados? Apocalipse 20:12 
Conforme o que está escrito nos    .

8. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? 2Coríntios 5:10 
 . 

9. Que devemos fazer para sermos aprovados no Juízo? Romanos 8:1
Nenhuma     há para os que estão em                      
                                          .

10.  Qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago 2:10-12;  
Eclesiastes 12:13,14

Seremos julgados pela  . 

Recapitulação: Após Sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do  .  
A profecia que revela a data do Juízo é a das 2300 tardes e  .  
A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como  .  
As três fases do Juízo são: 1)                       2)                           
e 3)                . Deus vai            todas as coisas. Todos nós 
compareceremos perante o           de Cristo. Não há nenhuma condenação 
para aqueles que estão em              e guardam Seus mandamentos.

Compromisso de fé:

(    ) Desejo obedecer à Palavra de Deus e aos Seus mandamentos. 
(    ) Aceito Jesus como meu Salvador e O constituo meu advogado pessoal.
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