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PRISÃO DE SATANÁS E O MILÊNIO 

 
          Falaremos de um assunto muito importante que é a prisão de satanás, do que é o abismo segundo as 

Escrituras e falaremos também a respeito de São João capítulo 14, a respeito da promessa que JESUS fala que 

na casa de meu PAI há muitas moradas. Vamos entender a luz das Escrituras esta passagem tão conhecida de 

todos, onde muitos creem que JESUS prometeu uma ida ou morada com DEUS lá no céu. Pela Bíblia a verdade 

da palavra de DEUS não existe essa ida lá para o trono de DEUS que tantos almejam. 

          Essa doutrina de que o homem vai morar no céu não veio das Escrituras, ela é uma esperança que veio 

do resultado da mistura do platonismo grego com o império sacro romano da onde surgiu essa interpretação 

equivocada do homem morar no céu. 

          Nós entendemos e cremos pela palavra do Senhor JESUS CRISTO e pela palavra dos profetas que o 

reino é que vem sobre a terra, assim como oramos no PAI NOSSO “ venha a nós o teu reino, seja feita a tua 

vontade na terra assim como ela é feita no céus ”. Na oração do Pai Nosso nós já estamos de alguma forma 

evocando o reino de DEUS para ser estabelecido na terra, bem aventurado os mansos porque herdarão a 

terra. 

 

2 PEDRO 1:19-21 

19. E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que 

alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. 

20. Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 

21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus 

falaram inspirados pelo Espírito Santo. 

          Então nenhuma profecia das escrituras pode ser interpretada ao bel prazer da pessoa dando uma 

interpretação tendenciosa ou que a gente ache que é aquilo. Porque a profecia das Escrituras não foi escrita 

por vontade de homens, foi inspirada pelo Espírito Santo, e pelas mesmas palavras da Bíblia é que devemos 

entender uma profecia das Escrituras. 

          A prisão de satanás que veremos a seguir em Apocalipse, não pode ser entendida segundo uma tendência 

religiosa, segundo livros, profetas e profetizas fora da Bíblia, deve ser entendida pela própria Bíblia como 

única regra verdadeira de fé. No livro de Romanos 3:4 nos diz a seguinte palavra: 

ROMANOS 3:4 

4. De maneira nenhuma; sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso; como está escrito: 

Para que sejas justificado em tuas palavras, E venças quando fores julgado. 

          Que seja DEUS verdadeiro e todo o homem mentiroso, não importa se é uma religião com milhões de 

adeptos, com templos suntuosos, com instituições de caridade, escolas ricas, não quer dizer que tudo que estão 

falando é verdade. A palavra de DEUS é a verdade, devemos pautar nossos conhecimentos pela palavra de 

DEUS e não fora dela.  

          No Livro de Apocalipse fala de uma prisão de satanás e de seus anjos por mil anos quando CRISTO 

estabelece então o início de seu reino milenar sobre a terra, vamos ler Apocalipse e entender pelas próprias 

Escrituras, não vamos utilizar recursos fora da Bíblia nem correntes de interpretação humana ou particular. 

APOCALIPSE 20:1-6 

1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. 

2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. 

3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até 

que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. 
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4. E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as almas daqueles que 

foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a 

sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram com 

Cristo durante mil anos. 

5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. 

6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a 

segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. 

          Aqui no livro de Apocalipse 20 está falando que satanás vai sofrer uma prisão e diz que um grande anjo 

desce do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão e ele prende o dragão, a antiga serpente 

que é o diabo e satanás. A Bíblia fala da existência de anjos, de seres celestiais, e que existem anjos de DEUS 

e anjos que não guardaram seu principado e estão em cadeias e trevas e foram precipitados aqui na terra. 

APOCALIPSE 12:3,4,7,8,9 

3. E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez 

chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. 

4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra; e o dragão 

parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 

7. E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão 

e os seus anjos; 

8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. 

9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o 

mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 

          Satanás e a terça parte dos anjos que não guardaram seu principado nessa luta que houve com o arcanjo 

Miguel ( o arcanjo Miguel não é JESUS como muitos ensinam por aí ) a Bíblia diz em Hebreus 2:16 que 

DEUS não tomou anjos para a nossa salvação, mas tomou da descendência de Abraão e JESUS veio da 

descendência de Abraão e não era anjo. Há um ensinamento por aí que diz que JESUS é o anjo Miguel, mas 

isso não tem respaldo Bíblico. 

HEBREUS 2:16 

16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. 

          Esse Arcanjo Miguel é um poderoso anjo que existe no trono de DEUS que lutou contra satanás e 

expulsou satanás e seus anjos aqui para a terra, e satanás tem grande ira sabendo que seu tempo é curto e 

engana, é mentiroso, o objetivo de satanás é ensinar mentiras e falsas promessas. No capítulo 8 do Evangelho 

de João Jesus fala de satanás assim: 

JOÃO 8:44 

44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o 

princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do 

que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. 

A mentira é própria de satanás, em Apocalipse 12:12 diz: 

APOCALIPSE 12:12 

12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar; porque 

o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. 
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Apóstolo Paulo também fala: 

2 CORÍNTIOS 11:13-15 

13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 

14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 

15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais 

será conforme as suas obras. 

          Os anjos de satanás e o próprio satanás não aparece de chifre, rabo e tridente ele se transfigura até em 

anjo de luz e há muitas pessoas adorando satanás achando que está adorando a JESUS e DEUS sendo 

ludibriado, pois ele é o pai da mentira.  

          Grandes corporações religiosas que pensam ser representantes de DEUS na verdade estão pregando 

mentiras enganos de satanás. Existe uma grande mentira dizendo que satanás será preso circunstancialmente 

aqui na terra durante mil anos, essa doutrina muito pregada não tem respaldo Bíblico. 

          Satanás será preso literalmente no abismo, (iremos entender o que é abismo segundo as Escrituras), 

porque há quem pregue que o abismo vai ser face da terra destruída, a crença que a terra vai ser totalmente 

destruída na vinda de JESUS e satanás vai ficar aqui sem ter quem tentar. Existem 52 citações nas Escrituras 

sobre abismo, uma delas começa no livro de Gênesis. 

GÊNESIS 1:2 

2. E a Terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia 

sobre a face das águas. 

          O abismo são as profundezas do mar, é um lugar profundo, vamos ver também em Gênesis 49:25. 

GÊNESIS 49:25 

25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos 

altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. 

ÊXODO 15:5 

5. Os abismos os cobriram; desceram às profundezas como pedra. 

JÓ 38:16 

16. Ou entraste tu até às origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? 

          Provando que o abismo segundo as Escrituras são as profundezas do mar, existe uma passagem muito 

boa que nos prova o que é abismos segundo as Escrituras e se encontra no livro de Salmos 104. Vamos ver 

que abismo não é a terra destruída, mas que abismo são as profundezas dos mares e é ali que satanás vai ser 

preso com seus anjos literalmente por mil anos. 

          Iremos usar uma passagem que prova por um profeta da Bíblia de que satanás realmente vai ser tirado 

de circulação daqui da face da terra durante o milênio para que CRISTO reine mil anos de paz na terra sobre 

os restantes das nações. Vamos provar que existem restantes das nações, por isso que em Apocalipse 20:3-4 

diz que satanás será preso para que não mais engane as nações. O motivo pelo qual satanás será tirado de 

circulação por aquele anjo é justamente porque vai existir restante das nações que serão governadas pelos 

santos ressurretos. Esse restante das nações eles estarão sobre a face da terra e satanás vai ser preso no abismo 

que são as profundezas dos mares conforme a Bíblia para que não mais engane as nações. 

          Esse ensino de que satanás será preso circunstancialmente aqui na terra sem ter quem tentar é um 

tremendo de um arranjo que foi consequência de uma falsa e errônea interpretação das Escrituras a respeito 
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do bode emissário Azazel que é atribuído a satanás (essa religião atribui satanás sendo prefigurado no bode 

emissário ) que é um tremendo absurdo. Porque aquele bode emissário que vai para Azazel no deserto ele 

representa na verdade a expiação de JESUS CRISTO por nós, pois JESUS saiu do arraial para levar nossos 

pecados para fora, e como JESUS teve que expiar nossos pecados e ao mesmo tempo levar para fora foi 

representado por dois bodes como diz em Levíticos 23, ambos para expiação. Ou agora vamos crer que satanás 

está fazendo expiação pelos pecados dos homens? Isto é um absurdo, a Bíblia diz que JESUS CRISTO é 

representado por esses dois bodes sem máculas e sem manchas, perfeitos e satanás não pode ser representado 

por bodes perfeitos. 

          E um dos bodes era levado para Azazel um demônio do deserto e JESUS foi levado para o gólgota, para 

o monte caveira, ali ele sofreu dos algozes, maldosos movidos por satanás todas as aflições cumprindo então 

aquela expiação representada pelo bode Azazel. Mas há uma corporação que diz que o bode Azazel seria 

satanás, e nessa falsa interpretação equivocada surgiu a ideia de um milênio de terra vazia, mas veremos que 

isso não é bíblico, onde os santos estariam no céu, a terra vazia e satanás circunstancialmente preso aqui na 

terra destruída que dizem ser o abismo. 

SALMOS 104:2-8 

2. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. 

3. Põe nas águas as vigas das suas câmaras; faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. 

4. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. 

5. Lançou os fundamentos da terra; ela não vacilará em tempo algum. 

6. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido; as águas estavam sobre os montes. 

7. À tua repreensão fugiram; à voz do teu trovão se apressaram. 

8. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. 

          Vemos aqui que as águas eram o abismo e que DEUS fez separação do abismo das águas da terra 

(abismo são as profundezas do mar) segundo as Escrituras. 

EZEQUIEL 26:19 

19. Porque assim diz o Senhor DEUS: Quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não 

se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo, e as muitas águas te cobrirem, 

ISAÍAS 51:10 

10. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do 

mar, para que passassem os remidos? 

          Novamente provando segundo os próprios profetas da Bíblia, lembrando que nenhuma profecia das 

Escrituras é de particular interpretação. Estamos interpretando a prisão de satanás conforme a Bíblia, devemos 

crer como está escrito que um anjo vai prender satanás de fato, não é uma prisão circunstancial, é uma prisão 

literal. 

LUCAS 8:26-33 

26. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galiléia. 

27. E, quando desceu para terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito 

tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos 

sepulcros.  

28. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e dizendo com grande voz: Que tenho 

eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. 
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29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem; pois já havia muito tempo 

que o arrebatava. E guardavam no preso, com grilhões e cadeias; mas, quebrando as prisões, era 

impelido pelo demônio para os desertos. 

30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião; porque tinham entrado nele 

muitos demônios. 

31. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. 

32. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos; e rogaram-lhe que lhes concedesse 

entrar neles; e concedeu-lho. 

33. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um 

despenhadeiro no lago, e afogou-se. 

          Os demônios rogaram para que não fossem lançados no abismo e se precipitaram no mar, vemos que 

abismo não é um milénio de terra vazia e sim as profundezas do mar. Nós conhecemos as abissais profundezas 

da fossa das Marianas que fica ali no oceano pacífico que chegam a profundidade exorbitantes de 10 984 

metros e é conhecido por fossas abissais, ou seja abismo.  

          Em Apocalipse 20 está dizendo que satanás e seus anjos serão confinados em um lugar nas profundezas 

do mar, tirados de circulação da face da terra, não está dizendo que será circunstancialmente, isso é forçar as 

Escrituras a dizer o que ela não está dizendo. E ainda diz que será preso para que não engane mais as nações, 

se está correta a interpretação que o diabo vai ficar preso aqui circunstancialmente sem ter quem tentar, porque 

que aqui diz que ele foi tirado, amarrado para não enganar as nações? Que nações são essas que satanás não 

pode enganar? Se alguém disser que são nações de outro mundo, estaremos indo além das Escrituras. 

          Como diz em 1 Coríntios 4:6 para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos 

ensoberbecendo a favor de um contra outro. Estas nações que satanás não poderá enganar são as nações que 

irão restar na vinda de JESUS CRISTO e estarão debaixo do governo milenar de CRISTO, porque a pedra que 

diz lá em Daniel 2:34 que bate e fere os pés da estátua representando os governos da terra, se faz um grande 

monte e enche toda a terra. Há passagens que provam que haverá restantes das nações como diz em: 

ZACARIAS 14:16 

16. E acontecerá que, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão 

de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. 

Em ZACARIAS 14:9, está escrito: 

9. E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. 

E em ZACARIAS 14:5,  diz que a igreja uma vez arrebatada nas nuvens ao encontrar com o SENHOR JESUS 

nos ares ela desce em Jerusalém. 

5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel; e fugireis assim como 

fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos 

os santos contigo. 

Os santos vindos com JESUS e os seus pés tocando no monte das Oliveiras ZACARIAS 14:4 

4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o 

oriente; e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um 

vale muito grande; e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. 

          E fazem guerra com a cidade de Jerusalém e metade da cidade sai para cativeiro, então essa cidade que 

é Jerusalém falada em Zacarias 14 não pode de forma nenhuma ser a nova Jerusalém, seria um absurdo na 
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nova Jerusalém metade da cidade sair para cativeiro como diz no versículo 2, “e ajuntarei todas as nações 

para peleja contra Jerusalém e a cidade será tomada; e as casa serão saqueadas”, você imagina a nova 

Jerusalém sendo saqueada, se a Bíblia diz que nela não entra nada que a contamine.  

          Então aqui em ZACARIAS 14:2 está falando da Jerusalém terrena, Jerusalém sede mundial do governo 

de JESUS CRISTO durante o reino milenar, esta cidade de Jerusalém por ocasião da vinda de JESUS ali no 

Armagedom que será uma guerra literal onde os reis da terra irão combater contra JESUS CRISTO pois eles 

não querem que JESUS CRISTO reine aqui na terra então eles vão combatê-lo, os profetas falam disso. 

          JESUS disse na parábola do trigo e do joio lá em Mateus 13 que fala claramente que ele vai mandar os 

seus anjos colherem do seu reino os escandalosos e os que cometem iniquidade, então todos os escandalosos, 

todos os ímpios serão colhidos do reino de CRISTO. O reino de CRISTO será sobre a terra, ESSE É O 

GRANDE MISTÉRIO QUE DEUS REVELOU AOS SEUS VERDADEIROS SERVOS E PROFETAS, ao 

toque da sétima trombeta DEUS prometeu que revelaria o grande segredo anunciado aos seus servos e profetas, 

qual é este grande segredo ?  

          Apocalipse 10:7 ao toque da sétima trombeta, você já teve curiosidade de saber o que acontece do 

segredo de DEUS ao toque da sétima trombeta? Apocalipse 11:18 prova o que acontece ao toque da sétima 

trombeta, vamos ver se haverá um milênio de terra vazia ou se realmente os reinos da terra passam agora a ser 

governados pelo SENHOR JESUS CRISTO. 

APOCALIPSE 11:15 

15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo 

vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. 

          O grande segredo que DEUS anunciou aos seus servos e aos seus profetas, a verdade que DEUS 

anunciou de que os reinos da terra, os reinos deste mundo passaram a ser do nosso Senhor JESUS CRISTO e 

ele vai reinar para todo o sempre, você crê nisso? Você crê conforme as Escrituras? As Escrituras estão dizendo 

que os reinos deste mundo passaram a ser do nosso Senhor JESUS. 

          Por esta razão é que satanás vai ser preso, para que não mais engane as nações e será lançado em um 

local segundo a Bíblia chamado de abismo, as profundezas do mar, é um lugar que realmente existe e ali os 

anjos de satanás e ele estarão confinados e não terão acesso à terra durante quase mil anos, somente no final 

do milênio ele será solto novamente para enganar as nações que estão sobre a face da terra. 

          Veja bem, não são nações que ressuscitaram, a Bíblia está dizendo, que estão sobre a face da terra como 

Gog e Magog, então estas nações que restarão na vinda de JESUS, que serão governadas pela igreja por JESUS 

CRISTO, elas vão se multiplicar e encher novamente a terra. Então quando satanás quase no final do milênio 

for solto vai encontrar a terra novamente povoada e ele vai sair enganar estas nações que ele não podia enganar 

durante o milênio, por isso que ele foi preso para não enganar, para que JESUS possa estabelecer o seu reino 

na terra fazendo um governo de mil anos. A Bíblia diz que os santos serão reis e sacerdotes e reinarão sobre a 

terra. 

APOCALIPSE 5:9,10 

9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste 

morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação; 

10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes; e reinaremos sobre a terra. 

          Então JESUS CRISTO com seu sangue comprou homens de toda a tribo, língua, povos e nações, então 

não tem esse negócio de se tornar judeu ou entrar para o judaísmo para ser salvo, nós temos que crer em 

CRISTO. Os salvos se tornaram reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra, claramente a Bíblia mostrando que 

como reis e sacerdotes no reino, reinaremos sobre a terra. 



 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) | DISCIPULADO 

7 

 

PRISÃO DE SATANÁS E O MILÊNIO 

 
          Em Apocalipse 2:25-27 também JESUS promete dar o reino, o poder aos santos para reinar sobre o 

restante das nações e prova que haverá restantes das nações, por esta razão que satanás será preso literalmente 

segundo as Escrituras, colocado no abismo que são as profundezas dos mares para que não engane mais as 

nações. 

APOCALIPSE 2:25-27 

25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. 

26. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, 

27. E com vara de ferro as regerá; e serão quebradas como vasos de oleiro; como também recebi de meu 

Pai. 

          JESUS promete que vai dar poder a todas as nações, se não vai haver restante das nações como JESUS 

vai dar poder às nações? JESUS recebeu toda a autoridade de DEUS na terra e convém que ele reine até que 

ponha todos os inimigos debaixo de seus pés, e vai reinar no meio dos seus inimigos e o último inimigo que 

vai ser destruído segundo a Bíblia será a morte. 

1 CORINTIOS 15:24-28 

24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo 

o império, e toda a potestade e força. 

25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. 

26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 

27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão 

sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. 

28. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele 

que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 

          Então JESUS começa no milênio a reinar sobre os restantes das nações como provamos em Zacarias 

14:16, Ezequiel 36:33 em diante também prova que haverá restantes das nações e será transformada no jardim 

do Éden. 

EZEQUIEL 36:33 

33. Assim diz o Senhor DEUS: No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei 

com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. 

34. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. 

35. E dirão: Esta terra assolada ficou como jardim do Éden: e as cidades solitárias, e assoladas, e 

destruídas, estão fortalecidas e habitadas. 

36. Então saberão os gentios, que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as 

cidades destruídas, e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. 

          DEUS disse e vai fazer, creia nisso, seja DEUS verdadeiro e todo o homem mentiroso, as nações que 

ficarem de resto em redor de vós, então provando categoricamente, Biblicamente, pois nenhuma profecia das 

Escrituras é de particular interpretação, de que realmente haverá restante das nações. Porque DEUS não criou 

a terra para que fosse vazia, DEUS fez um juramento em Gênesis 8:21,22 para Noé de que nunca mais tornaria 

a destruir e ferir todo o vivente como fez no dilúvio, enquanto houver sol, enquanto houver a terra haverá 

sementeira e sega. 
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PRISÃO DE SATANÁS E O MILÊNIO 

 
GÊNESIS 8:21;22 

21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar 

a terra por causa do homem; porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, 

nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. 

22. Enquanto a terra durar, sementeira e sega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. 

E em ISAÍAS 45:12 está escrito: 

12. Eu fiz a terra, e criei nela o homem; eu o fiz; as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus 

exércitos dei as minhas ordens. 

DEUS fez a terra e não a fez para que ela fosse vazia isso está escrito no versículo 18. 

ISAÍAS 45:18 

18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez; ele a confirmou, 

não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada: Eu sou o Senhor e não há outro. 

          Então creia nesta palavra, DEUS não criou a terra para que fosse vazia e sim habitada, e a prisão de 

satanás é realmente uma prisão literal no abismo, segundo a Bíblia no fundo do mar e por quase mil anos para 

que JESUS reine com seus santos sobre a terra em um reino de paz, onde a terra voltará a ser como o Éden. 

Site:  http://igrejadedeus.biz/  Contato: flavioschmidt2018@gmail.com 
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse: 

https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos 

http://igrejadedeus.biz/
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos

