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“Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia; também os céus, e não tinham a sua luz.”  

 

          Nesse estudo iremos abordar a respeito dessa profecia de Jeremias que é mal interpretada assim 

como algumas outras passagens também, com o objetivo de provar que ninguém estará aqui na terra 

durante o Reino Milenar de Cristo, eles deturpam passagens e com isso levam muitos ao engano.  

          Mas iremos provar com esse estudo biblicamente que esta passagem mencionada acima não se refere 

ao Milênio, e sim a invasão de Nabucodonosor que foi feito em Israel nos 70 anos de cativeiro.  

 

1 CORÍNTIOS 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. 

 

          Essa passagem que Paulo fala é a respeito de um período que convém que Jesus Cristo reine, é um 

período onde Cristo irá colocar todos os inimigos de Deus debaixo dos pés.  

          Porque hoje nós vemos que os inimigos como por exemplo a morte e a maldade esses ainda não 

estão sujeitos ao Senhor Jesus e o mundo está completamente invadido pelo pecado e sua desobediência, 

ou seja, transgressão da Lei e quando transgredimos um dos 10 Mandamentos que foram dados ali no 

Monte Sinai e escritos pelo dedo de Deus (Êxodo 31:18) pecamos, e o caminho do pecador é a transgressão 

da Lei não se sujeitando a obedecer os Mandamentos, inclusive a guarda e a observância do sábado que 

faz parte também dos mandamentos.           

SALMOS 110:1-2 

1. Disse o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos 

por escabelo dos teus pés. 

2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos.  

 

          O Reino Milenar de Jesus é o período onde Cristo reinará e colocará todos os inimigos de Deus 

debaixo de seus pés e os destruirá. Satanás estará preso literalmente e não circunstancialmente, com o 

objetivo de que não engane mais as nações, e estas nações são as que irão restar na terra, onde estarão sob 

o governo dos santos do Altíssimo. 

 

DANIEL 7:27 

27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos 

santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe 

obedecerão. 

          Existe uma teoria em que haverá um milênio de terra vazia, onde Jesus vem, morre todos e a terra 

fica totalmente destruída, satanás é preso circunstancialmente e a igreja fica lá no céu por mil anos. Um 

ensinamento errôneo que é baseado em versículos isolados e fora do contexto.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/7/27+
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          A Bíblia não entra em contradição, mas existem homens que artificialmente manipulam e contorcem 

todo o contexto para tornar verdade aquilo em que acreditam levando muitos ao engano. Biblicamente não 

podemos interpretar uma passagem fora do contexto histórico e bíblico, ou seja, que todo verso da Bíblia 

de acordo com a regra hermenêutica (que é a regra que interpreta a Bíblia de acordo com o contexto 

histórico do capítulo do qual tá lendo) e isolá-lo do conteúdo daquele capítulo e dar uma interpretação 

particular e assim contorcendo toda a Escritura. Não podemos falsificar a palavra de Deus, temos que falar 

dela com sinceridade. 

2 CORÍNTIOS 2:17 

17. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo 

com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 

          Vamos ao exemplo de como podemos usar uma passagem erroneamente: 

1 CORÍNTIOS 15:18 

18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 

          Se usarmos essa passagem isoladamente podemos dizer que quem espera em Cristo está perdido. 

Seria isso mesmo? Claro que não! Esse versículo foi interpretado fora do contexto. Mas se lermos o 

capítulo e interpretá-lo dentro do contexto, iremos entender que Paulo supôs que se Cristo não tivesse 

ressuscitado, seria vã sua pregação e os que estão esperando em Cristo estariam perdidos. 

 

1 CORÍNTIOS 15:12-20 

 

12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não 

há ressurreição de mortos? 

13. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. 

14. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. 

15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, 

que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam.  

16.Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 

17. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 

18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 

19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 

20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 

 

          Outro exemplo de versículo isolado muito usado seria sobre o dízimo, onde estão pregando um 

dízimo espúrio, em dinheiro. Não encontramos na Escritura nenhuma passagem onde se fala que o dízimo 

foi pago em dinheiro, sempre foi produto da terra entregue a nação dos Levitas que não tinham herança. E 

os homens por ganância interpretaram conforme suas ambições para obrigar as pessoas incautas a darem 

10% do seu salário em dinheiro, alegando que senão dessem estariam roubando a Deus, criando todo um 

sistema em cima de uma mentira. 

          Muitas outras doutrinas errôneas foram criadas, e uma dessas seria que a alma vai para o céu (morar 

no céu), isso é fábula, não existe na Escritura. A Bíblia ensina que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos 

Senhores e Ele como Rei e Herdeiro do trono de Davi vai reinar sobre a terra, para trazer para ela as 

condições do Paraiso e nela habite o homem bom, porque este é o plano de Deus desde o início e nunca 

mudou. 

          Satanás também tem planos, fazer o seu trono ao norte do trono de Deus. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/2/17+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/15/18+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/15/12-20+
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ISAÍAS 14:13-14           

 

13. Você que dizia no seu coração: "Subirei aos céus; erguerei o meu trono acima das estrelas de 

Deus; eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. 

14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens; serei como o Altíssimo". 

 

          Erroneamente, foi colocada nos corações das pessoas incautas doutrinas falsas e fábulas que estão 

corretas aos olhos dos homens, mas são caminhos de morte.  

          Milênio de terra vazia! Essa seria a vontade do diabo que toda criação de Deus fosse destruída, mas 

essa não é a vontade do Pai, tanto que Noé construiu uma arca por ordem de Deus para preservar Sua 

criação. 

JEREMIAS 4:23-26 

 

23. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia; e para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. 

24. Olhei para os montes e eles estavam tremendo; todas as colinas estavam oscilando. 

25. Olhei, e não havia mais gente; todas as aves do céu tinham fugido em revoada. 

26. Olhei, e a terra fértil era deserto; todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, 

por causa do fogo da sua ira. 

 

          Essa passagem de Jeremias 4 é erroneamente utilizada para provar que o milênio será de terra vazia, 

onde é citada somente os versículos 23 ao 26 do capítulo, isolando esses versículos de todo o contexto sem 

examinar toda a parte histórica ela dá a entender que teremos um milênio com uma terra vazia, o que não 

seria verdade, e com isso as pessoas incautas que não examinam as escrituras acabam sendo enganados. 

          Por isso é muito importante ler todo o capítulo para ter certeza do que realmente é mencionado em 

versículos quando usados isoladamente.  

           

JEREMIAS 4:1-3 

 

1. Se voltares, ó Israel, diz o SENHOR, volta para mim; e se tirares as tuas abominações de diante 

de mim, não andarás mais vagueando, 

2. E jurarás: Vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça; e nele se bendirão as nações, e nele se 

gloriarão. 

3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: Preparai para vós o campo de 

lavoura, e não semeeis entre espinhos. 

 

         Lendo todo o capítulo, veremos que está se referindo ao contexto da Nação de Israel, a cidade de 

Judá sendo invadidas.  

 

JEREMIAS 4:7 

 

7. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor dos gentios; ele já partiu, e saiu do seu lugar 

para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém 

habite nelas. 

 

          O Senhor Deus avisa mais uma vez através de Jeremias que trará um grande mal vindo do Norte 

(Jeremias 25:9), o leão citado no versículo 7 seria o Rei Nabucodonosor (Babilônia), que viria com seu 

grande, poderoso e implacável exército. Essa invasão ocorreu nos 70 anos de cativeiro, mais de 500 anos 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/14/13,14+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/4/23-26+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/4/1-3+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/4/7+
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antes de Cristo, sobre a cidade de Jerusalém e a cidade de Judá, conforme estava previsto pelos profetas por 

causa da desobediência do Povo de Israel. O exílio dos judeus na Babilônia se deu, principalmente, por sua 

rebeldia e apostasia frente aos mandamentos de Deus. Os judeus se afastaram e se esqueceram de Deus, 

ignorando também os profetas que anunciaram o arrependimento. 

      

          Para não ter mais dúvidas leia todo o capítulo de JEREMIAS 4 e seja como os crentes de Beréia, 

examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. (Atos 17:11) 

 
 

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 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/17/11+
http://igrejadedeus.biz/
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos

