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Imagine você sabendo que o seu amigo vai pescar em um determinado rio e você conhece bem este
rio. Esse teu amigo pegou um barco e foi pescar nesse rio. Ele está lá pescando, mas não conhece muito bem
os perigos desse rio. E você está lá também pescando e vê esse teu amigo dentro do barco descendo o rio.
Você sabe que alguns quilômetros para frente tem uma queda d'água perigosa, que pode ser fatal para uma
pessoa desavisada no barco. Você como uma pessoa cristã vendo aquilo, qual seria a tua atitude? Eu acredito
que a sua atitude seria de todas as maneiras tentar avisar aquele teu amigo que está no barco descendo o rio,
do perigo de uma queda d'água fatal que está à alguns quilômetros a frente. Que ele tem que tomar cuidado,
que ele tem que parar, tem que sair do barco. Não pode continuar descendo o rio porque senão, ele está
correndo risco de vida, correto?
Exatamente assim as palavras dos profetas são como uma atalaia para nós. A palavra é como “luz que
alumia em lugares escuros”. E se uma pessoa não tiver conhecimento do que vai acontecer para frente e não
for avisado, ela realmente pode estar correndo um sério risco. Ela pode estar correndo o risco de uma grande
decepção. É muito importante esse assunto que nós vamos falar: por que que ele é importante? Porque uma
vez que a pessoa não está tendo corretamente o entendimento dos Profetas da Bíblia acerca do futuro, da vinda
de JESUS, ela pode (conforme a comparação do amigo no barco) estar correndo um sério risco de lá na frente,
se não for avisado, entrar numa queda d'água e correr risco de vida.
Baseado nisso nós vamos entrar nesse assunto a respeito do anticristo, a respeito da apostasia, do
arrebatamento e do início do milênio. Exatamente por causa do perigo que se tem, de uma pessoa ao estar
equivocada sobre esse assunto, estar correndo o risco de sofrer uma grande decepção.
Os apóstolos falaram da apostasia que viria logo após a sua morte. Mal eles esfriaram no túmulo, a
apostasia já começou. Eles morreram e em seguida apostasia já começou. A apostasia vai, segunda a palavra
de DEUS, gerar o anticristo. Em Atos 20:28-30, o apóstolo Paulo fala da repentina apostasia, divisão e
problemas dentro da igreja de DEUS, assim que ele partisse.
ATOS 20:28-30
28. Cuidai pois, de vós mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apascentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue.
29. Eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o
rebanho.
30. E que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas perversas, para atrair os discípulos
após si.
Com a morte do apóstolo Paulo já começa esta profecia. Ele foi avisado pelo Espírito de DEUS que
iria se cumprir imediatamente nos dias apostólicos. Dessa forma, a apostasia vai se dar imediatamente nos dias
apostólicos. O apóstolo Pedro também fala da apostasia em 2 Pedro 2:1-2. Pedro fala que “até o caminho da
verdade vai ser blasfemado”.
2 PEDRO 2:1-2
1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais
introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o senhor que os resgatou, trazendo
sobre si mesmos repentina destruição.
2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da Verdade.
Isso foi muito sério. Imediatamente após a morte dos apóstolos, começaram heresias destruidoras e
corromperam o caminho da verdade, “até que o caminho da verdade foi blasfemado”. Isso vai acontecer já
no período da Igreja pós primitiva, pós apostólica. Logo que morrem os apóstolos, essa apostasia entra com
todas as forças.
Um dos últimos apóstolos, o apóstolo João, ele vai falar que o anticristo já está permeando no seio da
igreja. Na primeira epístola de 1 João 2:18, ele fala:
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1 JOÃO 2:18
18. Filhinhos, esta é a última hora; e, conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm
levantado, por onde conhecemos que é a última hora.
Vemos que era reconhecido até mesmo pelo apóstolo João, que ele está em momentos de “última
hora”, em momentos que está se manifestando a palavra predita pelos apóstolos, ou seja, a apostasia. O
apóstolo Judas também adverte a respeito da “última hora”, ele vai falar inclusive que os apóstolos advertiram
a respeito dessa apostasia. Ele fala a respeito da divisão, da discórdia que vai haver:
JUDAS 1:17
17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor
Jesus Cristo.
Fala que eles vão converter a Graça do SENHOR JESUS em licenciosidade. São pessoas que vão
causar divisões, são pessoas que não têm o Espírito de DEUS. Os apóstolos vão advertir que os que causam
divisões são sensuais, e não tem o Espírito. Com a morte dos apóstolos, imediatamente começa a apostasia
dentro da igreja. É importante a gente saber que a apostasia vai gerar o anticristo.
2 TESSALONICENSES 2:1-3
1. Ora, quanto a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com ele.
2. Rogamos-vos irmãos que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis,
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor
estivesse já perto.
3. Ninguém de maneira nenhuma ou de modo algum vos engane; porque isso não sucederá sem que
venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição.
Era necessário, segundo as mesmas palavras do apóstolo Paulo, que ocorresse uma apostasia. Desta
apostasia seria revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo vai aparecer quando ocorre a
apostasia, logo após a morte dos apóstolos. As falsas doutrinas, as heresias que adentraram no seio da igreja
após a morte dos apóstolos, redundaram em um poder que deu condições para o anticristo assumir o poder,
assumir a direção do templo apostatado. Nós não podemos aceitar qualquer coisa, sem que a gente entenda
quem é o anticristo porque aqui está dizendo que o anticristo se manifesta antes da (segunda) vinda de JESUS
CRISTO.
O que mais se prega hoje (em dia) é que o anticristo vai se manifestar depois do arrebatamento da
igreja. Nesta epístola de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está falando de uma forma tão clara, tão nítida, que
a apostasia - o anticristo, se manifesta antes de JESUS voltar, e não depois.
Agora qual o perigo da pessoa ficar esperando o anticristo se manifestar depois da vinda de JESUS?
Ela vai sofrer uma grande decepção porque está (erroneamente) dizendo que as pessoas que vão ver o anticristo
são as pessoas que não vão ser arrebatadas. E de repente, o anticristo já está manifesto, o anticristo já está aí.
E a pessoa está esperando o anticristo ainda se manifestar, para antes ela ser arrebatada. Ela não é arrebatada,
vem o Armagedom, vem tudo que está predito pela palavra de DEUS, a vinda de JESUS, e ela não foi
arrebatada, não viu o anticristo e não reconheceu o anticristo.
Já nos dias dos apóstolos começa a manifestação do anticristo. Que mais o anticristo tem por
característica? Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama DEUS, ou é objeto de adoração, de
sorte que se assenta no santuário de DEUS, apresentando-se como DEUS. O anticristo vai tentar pegar a
direção da igreja de DEUS. Ele vai tentar se assentar no templo de DEUS porque o edifício de DEUS é a
igreja, não são quatro paredes. O edifício de DEUS é a igreja.
O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3:16-17, fala que a igreja é o edifício de DEUS.
1 CORÍNTIOS 3:16-17
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16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus, que sois vós, é
santo.
O santuário de DEUS é a igreja, é o nosso corpo, é a nossa mente. A nossa mente é que adora a DEUS.
O anticristo vai tentar pegar essa adoração para si. Esse reconhecimento que pertence a DEUS em nós, o
anticristo ele vai querer pegar para si. Ele vai se tornar objeto dessa adoração. Ele, um simples mortal, vai
querer se assentar no trono de DEUS e querer para si, a adoração que pertence (somente) a DEUS. O anticristo
se manifesta logo após a apostasia, logo após a morte dos apóstolos. É isso que até aqui nós vimos: o anticristo
e a apostasia.
Agora quem é o anticristo? O anticristo já se manifestou, ele já está presente desde os dias dos
apóstolos até hoje. O anticristo não é um líder mundial que ainda vai vir, vai governar o mundo inteiro, vai
pôr um chip em todo mundo, como a maioria estão crendo por aí. O anticristo já está governando. A sua
doutrina já está tendo Ibope e sucesso em todo mundo. O anticristo já reina plenamente com toda sua força e
já tem pleno reconhecimento com toda sua força. Você faz ideia de quem seja o anticristo? E qual a doutrina
do anticristo? Por que ele tem tanto sucesso? Já faz tanto sucesso nos dias de hoje? O papado é o anticristo
que se manifestou com a apostasia.
Quais são os ensinamentos do anticristo? Quais são as doutrinas que trouxeram a apostasia e que
ganharam força fazendo surgir o papado? As doutrinas que demonstram a autoridade e a força do papado são:
1 - Doutrina que nega que JESUS veio em carne.
2 - Doutrina que mostra a autoridade da besta, o poder que ela tem de outorgar leis.
3 - Doutrina da Trindade, concebida por Nicéia.
4 - Doutrina da guarda do primeiro dia da semana ou domingo.
5 - Doutrina do inferno eterno.
Essas são algumas das doutrinas do anticristo. Trindade concebida por Nicéia e aguarda do primeiro
dia da semana, ou domingo. Todas as enciclopédias, livros de história eclesiástica, inclusive a própria Igreja
Católica em seu livro de catecismo das edições Loyola, confessam que o dogma da Trindade é a maior
revelação da doutrina da Igreja Católica e que toda a igreja que confessa a Trindade é co-ermanada com a
igreja mãe, a Igreja Católica.
Essas doutrinas caracterizam o anticristo e vão permanecer. Ele (anticristo) se opõe contra tudo que se
chama DEUS. O anticristo se opõe principalmente a Bíblia. A doutrina do inferno eterno também é um
ensinamento da Igreja Católica, ensina que o inferno vai ficar queimando a pessoa eternamente e que DEUS
vai ficar castigando a pessoa eternamente, ou seja, um sofrimento eterno. Essa doutrina também é da Igreja
Católica.
A Bíblia fala da “destruição dos ímpios, do aniquilamento do homem do pecado”. Aniquilar é
destruir. Significa que não vai ficar para sempre sofrendo (eternamente). Ninguém vai ser condenado a um
inferno que vai ficar para sempre queimando. A pessoa que for condenada vai passar uma vergonha muito
grande na presença de DEUS pelos seus pecados, mas será destruída para sempre. É isso que a Bíblia ensina.
O inferno foi idealizado para chantagear as pessoas na Idade Média. Nós não fomos destinados para a
condenação. Nós somos destinados para aquisição em CRISTO JESUS, para sermos filhos de DEUS. Ninguém
foi destinado para isso (condenação). Nós devemos buscar a destinação de DEUS: que é sermos nova criatura
em CRISTO JESUS e, aprendermos através da palavra de DEUS, as boas coisas que DEUS tem para nós.
O arrebatamento que a Bíblia fala, não vai acontecer antes do anticristo manifestar. O arrebatamento
segundo a palavra de DEUS, vai ocorrer depois que o anticristo já se manifestou. Isso é muito importante,
porque o que mais hoje se ensina no meio Pentecostal (no meio das igrejas evangélicas), é que o anticristo vai
vir. Mas antes do anticristo vir, a igreja é levada para o céu e, depois disso, o anticristo se manifesta aqui na
terra, num reinado de 7 anos. Esta é a doutrina ensinada pela maioria das igrejas fundamentalistas,
neopentecostais e pentecostais. No entanto, a palavra de DEUS é muito clara: o anticristo se manifesta antes
da nossa reunião com o SENHOR.
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O Arrebatamento bíblico trata-se de uma reunião com o SENHOR nos ares, na atmosfera terrestre. É
isso que a bíblia narra sobre o arrebatamento, vai ser uma reunião, um ajuntamento. Mateus 24 coloca o
anticristo antes da vinda de JESUS: “Surgirão muitos falsos profetas, se possível for enganariam até os
escolhidos”. Esse falso profeta, esse homem do pecado e a sua doutrina que vai gerar os falsos profetas, (que
vão se possível for até enganar os escolhidos), vai surgir todo esse aglomerado de apostasia antes de JESUS
voltar. JESUS vai matar o anticristo com o sopro da sua boca.
O apóstolo Paulo disse que o anticristo vai ser aniquilado com o esplendor da vinda de JESUS e com
o sopro da sua boca vai matar esse iníquo. Vai matar o anticristo, vai destruir o reinado do anticristo e as suas
falsas doutrinas.
O arrebatamento é uma reunião com o SENHOR nos ares, na atmosfera terrestre. Não se trata o
arrebatamento (como muitos às vezes até pensam), de que JESUS vai levar a igreja para o céu. Se nós
analisarmos, o arrebatamento vai se dar dentro do espaço terrestre, dentro da atmosfera terrestre para um
ajuntamento com o SENHOR JESUS que está voltando. Pois a Bíblia nos fala apenas de um segundo retorno
do SENHOR JESUS CRISTO para reinar.
O livro de Hebreus 9:27-28 só fala de uma segunda vinda de JESUS CRISTO.
HEBREUS 9:27-28
27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo,
28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda
vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação.
Segundo o registro bíblico só tem uma segunda volta e aparição de JESUS para reinar. Caso
admitirmos um estágio (seja de 7 anos no céu no Trono de DEUS, ou que seja 1.000 anos no Trono de Deus),
JESUS não apareceria, ou não se manifestaria apenas segunda vez, mas uma terceira vez para reinar aqui na
terra. Uma segunda vez para levar os crentes para o céu, seria o arrebatamento no pensamento de quem crê no
estágio de 7 anos lá no céu, ou três anos e meio, ou mesmo mil anos, e uma terceira vez para voltar novamente
para terra para reinar. Dessa forma, teria (que haver) uma terceira vinda. No entanto, a Bíblia fala que o reino
de CRISTO já inicia aqui na terra com a sua aparição, na segunda vinda de JESUS.
Quem fala novamente esse assunto é o apostolo Paulo em 2 Timóteo 4:1, mostrando que a vinda de
JESUS, já é o início do seu reino.
2 TIMÓTEO 4:1
1. Conjuro-te, pois, diante de Deus, e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua
vinda e pelo seu reino.
Pela vinda de JESUS, no reino dele, inicia-se o julgamento. Não há nenhum lugar que nós encontremos
na Bíblia, um terceiro retorno de JESUS CRISTO. Não há menção de um terceiro retorno de JESUS CRISTO.
Vamos ver o próprio SENHOR JESUS falando que na segunda vinda dele, ele já vai reunir as nações aqui na
terra e reinar. Em Mateus 25:31 é uma prova de que quando JESUS voltar, ele já inicia o seu reino aqui na
terra. Ele reúne a igreja nos ares (porque o arrebatamento é uma reunião nos ares), e já desce para reinar.
MATEUS 25:31
31. Quando, pois, vier o filho do homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no
trono da sua glória.
Ele vem com glória e se assenta no trono da sua glória. Diante dele serão reunidas todas as nações.
Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os
cabritos à esquerda. Quando JESUS vier, ele já separa as ovelhas dos cabritos e ele já senta no trono da sua
glória para reinar. Então, a aparição de JESUS CRISTO é para reinar sobre a terra. O encontro da igreja nos
ares é uma reunião, o apóstolo Paulo fala disso.
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Agora qual a importância de nós sabemos discernir a face do tempo, dos acontecimentos pela luz dos
profetas? Isso o apóstolo Paulo fala que é importante saber sim. O apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5 diz:
1 TESSALONICENSES 5
1. Mas, irmãos, acerca do tempo das épocas, não necessitais de que você escreva;
2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite;
3. Pois, quando tiver dizendo: paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores
de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Percebemos que o apóstolo Paulo fala que é importante. Por que? Se a pessoa não estiver se certificando
dos acontecimentos que vão acontecer, ela vai ser enganada porque JESUS vai vir “como ladrão da noite”.
JESUS vai vir “como ladrão de noite”. Só não vai vir “como ladrão de noite” para quem? Para quem estiver
inteirado das coisas de DEUS.
Quando nós fizemos aquela comparação de que, se uma pessoa está navegando no rio e você conhece
aquele rio, e é um amigo ou uma pessoa que você tem que avisar porque ela corre perigo de vida mais adiante,
o que você deve fazer? Você vai avisar aquela pessoa a respeito do perigo que ela está correndo. Isso é a
mesma coisa com a palavra dos profetas. É importante nós sabermos os acontecimentos, para não corrermos
perigo de ser enganados, até mesmo pelo anticristo. Porque quem não conhecer o anticristo - não souber
discernir quais são as doutrinas do anticristo, e quais os enganos que estão sendo empregados, a respeito de
doutrinas vindas do anticristo - vai sofrer uma grande decepção. É isso que estamos procurando falar:
1. A pessoa está esperando ir para o céu, (o reino vai ser na terra!);
2. A pessoa está esperando vir um anticristo político, mas antes ela vai ser arrebatada; (ela não é
arrebatada, o anticristo já veio e ela entra em desespero);
3. A pessoa está esperando ser arrebatada, antes do Armagedom; (acontece o Armagedom e ela não
foi arrebatada.Vem um desespero).
Qual é o problema sério que existe, de uma pessoa não está se certificando a respeito?
Definindo:
1. A apostasia começou desde os dias apostólicos;
2. O anticristo vai surgir dessa apostasia;
3. A apostasia já correu!
4. O anticristo já está presente!
5. O arrebatamento não é para levar para o céu. Segundo a bíblia, se trata de uma reunião (nos céus)!
Vamos ver em 1 Tessalonicenses 4:16-17 fala da ressurreição dos santos e da reunião nos ares com o
SENHOR JESUS nas nuvens.
1 TESSALONICENSES 4:15
16. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para vinda do Senhor,
de modo algum precederemos os que dormem.
17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do Arcanjo, ao som da trombeta
de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Se dá a ressurreição dos santos e dos vivos. Ao se dar a ressurreição, acontece o ajuntamento nos ares.
O apostolo Paulo fala desse ajuntamento. Então, o arrebatamento é um encontro. Depois, nós os que ficarmos
vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do SENHOR nos ares. Preste atenção
nessa palavra “ao encontro do Senhor nos ares” e assim estaremos sempre com o SENHOR.
JESUS diz em Mateus 25, que ele vai descer e assentar no trono da sua glória. Se ele vai sentar no
trono da glória, ele vai reinar. No livro de Zacarias 14, fala do retorno do SENHOR, a sua aparição sobre o
Monte das Oliveiras, juntamente com todos os santos. Descendo sobre o Monte das Oliveiras, o último capítulo
de Zacarias, fala que naqueles dias estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras:
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ZACARIAS 14:4-5
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
agora a aparição do Senhor juntamente com seus santos)
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 com ele. (Veja aqui a reunião nos ares).
O apóstolo Paulo fala do arrebatamento para encontrar com ele nos ares. Agora, o SENHOR descendo
no trono da sua glória em Jerusalém e todos os santos com ele. Essa foi a promessa no livro de Atos, quando
JESUS ascendeu para o céu. Em Atos 1:9-12, vemos claramente quando JESUS estava ascendendo para os
céus, essa foi a promessa que foi feita.
ATOS 1:9-12
9. Tendo ele dito essas coisas foi elevado para cima, enquanto eles olhavam uma nuvem o recebeu,
ocultando-o à seus olhos.
10. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles apareceu dois varões
vestidos de branco.
O que vão prometer esses dois varões de branco? Vejamos verso 11 e 12; aqui está o segredo do
arrebatamento.
11. Os quais lhes disseram: varões galileus, porque ficais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre
vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir.
12. Então voltaram para Jerusalém, do Monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a
distância da jornada de um sábado.
Do Monte das Oliveiras ele tirou os pés, ascendeu para as nuvens. Das nuvens, ele colocará os seus
pés no Monte da Oliveira. Essa distância de uma jornada de um sábado, equivale a mais ou menos uns 1,5 km.
A profecia diz que naquele dia ficarão seus pés sobre o monte das oliveiras, cumprindo que o anjo disse.
O próprio profeta Zacarias, milhares de anos antes desse anjo prometer ou confirmar, está confirmando
que o SENHOR vem, os seus pés tocam no Monte das Oliveiras e o reino será sobre toda terra. Em Zacarias
14:09, após JESUS tocar seus pés sobre o monte das oliveiras e estabelecer o seu reino no trono da sua glória
em Jerusalém, diz que: “o Senhor será Rei sobre toda a terra”.
ZACARIAS 14:09
9. E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome.
E para finalizar, o livro de Apocalipse fala que nós vamos reinar com JESUS sobre a terra, durante
esse período em que seremos reis e sacerdotes. Apocalipse 5:9-10 fala da igreja e do reino de CRISTO:
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.
Esses homens comprados de todas as tribos, línguas, povos e nações, que vão ser parte na primeira
ressurreição, terão reino e um sacerdócio e reinarão sobre a terra. Em Apocalipse 20 diz que, como sacerdotes
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e como reis reinaremos mil anos. Apocalipse 5:9-10 está dizendo aonde. E em Apocalipse 20:6 está dizendo
durante quanto tempo.
APOCALIPSE 20:6
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.
Tem duas categorias de pessoas no milênio:
1. os que receberam a ressurreição da vida eterna, serão reis e sacerdotes e vão reinar;
2. e os que vão ser governados, ou seja, o restante das nações.
Por isso que, o diabo em Apocalipse 20:3, o diabo é preso para que não engane mais as nações. Isso
porque a obra do diabo é enganar as pessoas, é enganar as nações. Dessa forma, ele vai ser preso no início do
milênio para não enganar as nações, sobre as quais os reis e sacerdotes de CRISTO (que é a igreja triunfante
glorificada), irão reinar. Terminamos. Isso foi apenas uma explanação resumida da posição bíblica.

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
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