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Na seqüência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. 
Até que o planeta Terra seja defi nitivamente restaurado, decorrerá um 

período de mil anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra, durante esse 
período? Onde e em que circunstância estará Satanás? Qual e como será o desfecho 
de tudo? É importante que busquemos respostas nas Escrituras Sagradas para essas 
indagações.

1.  Para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali 
permanecerão? Apocalipse 20:6 (marque V ou F)
(    ) Irão para o Céu e reinarão com Cristo durante mil anos.
(    ) Serão sacerdotes de Deus; sobre eles a morte não terá mais poder.
(    ) Permanecerão vivos na Terra.

 
2.  O que os salvos farão no Céu durante os mil anos? Apocalipse 20:4 (1ª parte) 

1Coríntios 6:2 (marque V ou F)
(    ) Os salvos receberão autoridade de julgar.
(    ) Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao Céu.
(    ) Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá.

3. Como fi cará a Terra durante esse período? Jeremias 4:23-26; 25:33
A Terra fi cará sem    e   , voltará a ser um abismo 
como era antes de ser criada. Nela, não haverá pessoas                                   .  
As cidades fi carão todas          e              diante 
da vinda de Cristo. A Terra fi cará cheia de pessoas          .  

4. Quem permanecerá na Terra durante os mil anos? Apocalipse  20:1-3
Nesse período, na Terra, fi carão vivos apenas                                     e seus 
anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois fi cará mil anos sem 
ninguém a quem tentar. 

Estudo bloco.indd   17 21.11.07   09:41:16



Nome :                    Data:       /      /      

Designer

Editor

C.Qualidade

Depto. Arte    

17
86

9 
- E

st
ud

o 
D

SA

5. Passados os mil anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse 20:5-7
Os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto de sua                                , pois 
terá novamente a quem tentar. 

6. Que outros eventos marcam o fim dos mil anos? Apocalipse 21:2, 10; 20:5, 7 
A Cidade Santa                   para a Terra. Dentro da cidade estarão os 
salvos com          . Fora da cidade, estarão os perdidos 
juntamente com          . 

7.  O que Satanás fará com seu grande exército, à medida que a Cidade Santa se 
aproximar da Terra? Apocalipse 20:8 
Reunirá seu exército, que será como    do                             , 
e se preparará para atacar e tentar possuir a Cidade Santa, que descerá do Céu. 

8.  Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e Sua vontade? 
Apocalipse 20:9;  Mateus 25:41
Descerá fogo do Céu e     os que rejeitaram a salvação.  
O fogo foi preparado para o                    e seus                    . 
Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de  
                                . O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a 
vida. A destruição é um ato estranho para Deus. Mas, depois de dadas todas as 
oportunidades, Ele terá que destruir o mal, para devolver a perfeição original a  
Seu filhos. 

(Ver Apêndice 1 – Diagrama “O milênio bíblico”, p. I)

Recapitulação:.Após a Segunda Vinda de Cristo, inicia-se o                             . 
Durante esse período, os salvos estarão no   . A Terra ficará sem forma 
e   . Não haverá pessoas vivas, com exceção de                           e 
seus anjos. No fim desse período, a Nova    descerá para a Terra com 
os salvos. Satanás formará um grande                  mas serão todos  
   com fogo e             .

Compromisso de fé:

(    ) Quero estar no Céu durante os mil anos.
(    ) Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. 
(    ) Decido, a partir de agora, fazer parte dos seguidores de Deus.  
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